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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 um
viðskipti innan Sambandsins með nautgripi. Í 9. gr.
hennar er kveðið á um að aðildarríki, sem er með
lögboðna, landsbundna varnaráætlun að því er varðar einn 
þeirra smitsjúkdóma sem eru skráðir í II. þætti viðauka
E við tilskipunina, sé heimilt að leggja áætlun sína fyrir
framkvæmdastjórnina til samþykkis. Sú skrá nær yfir
smitandi nef- og barkabólgu í nautgripum. Smitandi nef- 
og barkabólga í nautgripum er lýsingin á helstu klínísku
einkennum sýkingar af völdum nautgripaherpesveiru af
stofni 1 (e. bovine herpes virus type 1) (BHV1).

2) Í 9. gr. tilskipunar 64/432/EBE er einnig kveðið á um
skilgreiningar á viðbótarábyrgðum sem kunna að vera
nauðsynlegar í viðskiptum innan Sambandsins.

3) Með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/558/EB (2)
voru samþykktar áætlanir um varnir gegn og útrýmingu á

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 46, 18.2.2014, bls. 10. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 162/2014 frá 
25. september 2014 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og
plantna) við EES-samninginn, bíður birtingar.

(1) Stjtíð. EB L 121, 29.7.1964, bls. 1977/64.
(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/558/EB frá 15. júlí 2004 um

framkvæmd tilskipunar ráðsins 64/432/EBE um viðbótarábyrgðir, að því
er varðar smitandi kverka- og barkabólgu í nautgripum, vegna viðskipta
innan Bandalagsins með nautgripi og samþykkt áætlana um útrýmingu
sjúkdómsins sem tiltekin aðildarríki hafa lagt fram (Stjtíð. ESB L 249,
23.7.2004, bls. 20).

nautgripaherpesveiru af stofni 1 sem aðildarríkin, sem eru 
skráð í I. viðauka við þá ákvörðun, lögðu fram fyrir svæðin 
sem eru skráð í þann viðauka og sem viðbótarábyrgðir 
gilda um í samræmi við 9. gr. tilskipunar 64/432/EBE.

4) Ítalía hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina áætlun um
varnir gegn og útrýmingu á nautgripaherpesveiru af stofni 
1 í sjálfstjórnarhéraðinu Valle d’Aosta. Þessi áætlun er í
samræmi við viðmiðanirnar sem settar eru fram í 1. mgr.
9. gr. tilskipunar 64/432/EBE. Í þessari áætlun er einnig
kveðið á um reglur um flutninga á nautgripum, inn á og
innan þessa svæðis, sem eru sambærilegar þeim reglum
sem var áður framfylgt í sýslunni Bolzano á Ítalíu þar sem 
tókst að útrýma sjúkdómnum.

5) Samþykkja ætti áætlunina sem Ítalía lagði fram fyrir
sjálfstjórnarhéraðið Valle d’Aosta og viðbótarábyrgðirnar
sem lagðar voru fram í samræmi við 9. gr. tilskipunar
64/432/EBE.

6) Því ber að breyta I. viðauka við ákvörðun 2004/558/EB til 
samræmis við það.

7) 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 viðaukans við ákvörðun 2004/558/EB komi viðaukinn 
við þessa ákvörðun.

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 14. febrúar 2014

um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 2004/558/EB að því er varðar að samþykkja varnaráætlun 
til að útrýma smitandi nef- og barkabólgu í nautgripum í héraði á Ítalíu
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2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 14. febrúar 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Tonio BORG

framkvæmdastjóri.

______

VIÐAUKI

Í stað I. viðauka við ákvörðun 2004/558/EB komi eftirfarandi:

„I. VIÐAUKI

Aðildarríki Svæði í aðildarríkjum þar sem viðbótarábyrgðir, að því er varðar smitandi nef- og 
barkabólgu í nautgripum, gilda í samræmi við 9. gr. tilskipunar 64/432/EBE

Tékkland Öll svæði

Þýskaland Öll svæði að undanskildu sambandslandinu Bæjaralandi

Ítalía Héraðið Friuli-Venezia Giulia

Héraðið Valle d’Aosta

Trento-sýsla“




