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KOMMISJONSBESLUTNING

17.12.2015

2015/EØS/76/50

av 6. august 2010
om endring av vedlegg I og II til vedtak 2008/185/EF for å oppføre Slovenia på listen over
medlemsstater som er fri for pseudorabies, og Polen og visse regioner i Spania på listen over
medlemsstater der det er iverksatt godkjente programmer for bekjempelse av pseudorabies
[meddelt under nummer K(2010) 5358]
(2010/434/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

I Polen og Spania har det i flere år blitt gjennomført
nasjonale programmer for bekjempelse av pseudorabies.
For flere regioner i Spania er det nasjonale programmet
for bekjempelse av pseudorabies allerede godkjent ved
kommisjonsvedtak 2007/603/EF(3).

5)

Slovenia
har
framlagt
for
Kommisjonen
underlagsdokumenter som viser at Slovenias territorium
er fritt for pseudorabies, og at sykdommen aldri er blitt
påvist i denne medlemsstaten.

6)

Kommisjonen har undersøkt dokumentasjonen som
Slovenia har framlagt, og har funnet at den oppfyller
kravene i artikkel 10 nr. 1 i direktiv 64/432/EØF.
Medlemsstaten bør derfor oppføres på listen i vedlegg I til
vedtak 2008/185/EF. Nevnte vedlegg bør derfor endres.

7)

Polen
har
framlagt
underlagsdokumenter
for
Kommisjonen om det programmet som er iverksatt på
hele Polens territorium, og har anmodet om godkjenning
av dette programmet.

8)

Spania har nå framlagt underlagsdokumenter for
Kommisjonen om det programmet som er iverksatt i
de autonome områdene Andalusia, Aragon, Balearene,
Castilla-La Mancha, Katalonia, Extremadura, Madrid,
regionen Murcia, området Valencia, provinsene
Salamanca, Segovia og Soria i det autonome området
Castilla y León samt provinsen Tenerife i det autonome
området Kanariøyene, og har anmodet om godkjenning
av dette programmet.

9)

Kommisjonen har også fastslått at de nasjonale
bekjempelsesprogrammene som Polen og Spania har
framlagt, oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i
direktiv 64/432/EØF. Polen og Spania bør derfor oppføres
på listen i vedlegg II til vedtak 2008/185/EF. Nevnte
vedlegg bør derfor endres.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor
Fellesskapet(1), særlig artikkel 9 nr. 2 og artikkel 10 nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

Ved direktiv 64/432/EØF er det fastsatt regler for handel
innenfor Unionen med storfe og svin unntatt viltlevende
svin. I artikkel 9 i nevnte direktiv er det fastsatt kriterier for
godkjenning av obligatoriske nasjonale programmer for
bekjempelse av visse smittsomme sykdommer, herunder
pseudorabies. Dessuten er det fastsatt i direktivets
artikkel 10 at en medlemsstat som mener at hele eller
deler av dens territorium er fri for slike sykdommer,
herunder pseudorabies, skal framlegge for Kommisjonen
behørig bevis for dette.
I kommisjonsvedtak 2008/185/EF av 21. februar 2008 om
tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies ved handel
med svin innenfor Fellesskapet og om kriterier for hvilke
opplysninger som skal gis om denne sykdommen(2), er det
fastsatt bestemmelser om tilleggsgarantier for forflytning
av svin mellom medlemsstatene. Disse garantiene er
knyttet til klassifiseringen av medlemsstatenes status når
det gjelder pseudorabies.
Vedlegg I til vedtak 2008/185/EF inneholder en liste
over medlemsstater eller regioner i medlemsstater som
er fri for pseudorabies, og som ikke tillater vaksinasjon.
Vedlegg II til nevnte vedtak inneholder en liste over
medlemsstater eller regioner i medlemsstater der det er
iverksatt godkjente nasjonale programmer for utryddelse
av pseudorabies.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 208 av 7.8.2010, s. 5, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2011 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 8.
(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) EUT L 59 av 4.3.2008, s. 19.

(3)

EUT L 236 av 8.9.2007, s. 7.
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10) Vedtak 2008/185/EF bør derfor endres.
11) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen —

Nr. 76/389

Artikkel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 6. august 2010.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1

For Kommisjonen

Vedlegg I og II til vedtak 2008/185/EF erstattes med teksten i
vedlegget til denne beslutning.

John DALLI
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

«VEDLEGG I
Medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for pseudorabies, og som ikke tillater vaksinasjon
ISO-kode

Medlemsstat

Regioner

CZ

Den tsjekkiske
republikk

Alle regioner

DK

Danmark

Alle regioner

DE

Tyskland

Alle regioner

FR

Frankrike

Departementene Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes,
Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône,
Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtesd’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eureet-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute
Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône,
Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère,
Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne,
Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse,
Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, PyrénéesAtlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saôneet-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme,
Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var,
Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Kypros

Alle regioner

LU

Luxembourg

Alle regioner

NL

Nederland

Alle regioner

AT

Østerrike

Alle regioner

SI

Slovenia

Alle regioner

SK

Slovakia

Alle regioner

FI

Finland

Alle regioner

SE

Sverige

Alle regioner

UK

Det forente
kongerike

Alle regioner i England, Skottland og Wales
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VEDLEGG II

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater der det er iverksatt godkjente nasjonale programmer for
bekjempelse av pseudorabies
ISO-kode

Medlemsstat

Regioner

BE

Belgia

Alle regioner

IE

Irland

Alle regioner

ES

Spania

Alle regioner

IT

Italia

Provinsen Bolzano

HU

Ungarn

Alle regioner

PL

Polen

Alle regioner

UK

Det forente kongerike

Alle regioner i Nord-Irland»

