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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING

15.8.2019

2019/EØS/65/03

av 8. oktober 2014
om endring av vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF med hensyn til godkjenning av et
kontrollprogram for utryddelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt i Belgia og den tyske
delstaten Thüringens status som fri for infeksiøs bovin rhinotrakeitt
[meddelt under nummer K(2014) 7113]
(2014/703/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

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 10 nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Ved direktiv 64/432/EØF er det fastsatt regler for handel med storfe innenfor Unionen. I artikkel 9 er det fastsatt at en
medlemsstat som har et obligatorisk, nasjonalt kontrollprogram for bekjempelse av én av de smittsomme sykdommene
oppført i vedlegg E (II) til nevnte direktiv, kan framlegge sitt program for Kommisjonen for godkjenning. Denne listen
omfatter infeksiøs bovin rhinotrakeitt. Infeksiøs bovin rhinotrakeitt er beskrivelsen av det tydeligste kliniske tegnet på
infeksjon med bovint herpesvirus type 1 (BHV1).

2)

I artikkel 9 i direktiv 64/432/EØF er det også fastsatt en definisjon av de tilleggsgarantiene som kan kreves i forbindelse
med handel innenfor Unionen.

3)

Dessuten er det i artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF fastsatt at en medlemsstat som mener at hele eller deler av dens
territorium er fritt for en av sykdommene oppført i vedlegg E (II) til direktivet, skal framlegge for Kommisjonen behørig
bevis for dette. I nevnte artikkel er det også fastsatt en definisjon av de tilleggsgarantiene som kan kreves i forbindelse
med handel innenfor Unionen.

4)

Ved kommisjonsvedtak 2004/558/EF(2) godkjennes programmene for bekjempelse og utryddelse av BHV1 som er
framlagt av medlemsstatene oppført i vedlegg I til nevnte vedtak, for regionene oppført i nevnte vedlegg og som
omfattes av tilleggsgarantier i samsvar med artikkel 9 i direktiv 64/432/EØF.

5)

Vedlegg II til vedtak 2004/558/EF inneholder dessuten en liste over regioner i medlemsstatene som anses som fri for
BHV1 og som omfattes av tilleggsgarantiene i samsvar med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF.

6)

Belgia har framlagt et program for Kommisjonen med mål om å utrydde BHV1-infeksjon på hele dets territorium. Dette
programmet oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i direktiv 64/432/EØF. I programmet er det også fastsatt regler
for innenlands forflytning av storfe som tilsvarer de reglene som tidligere ble gjennomført i visse medlemsstater eller
regioner i medlemsstater, og som førte til at sykdommen ble utryddet i disse medlemsstatene eller regionene.
Det programmet som Belgia har framlagt, samt tilleggsgarantiene som er framlagt i samsvar med artikkel 9 i direktiv
64/432/EØF, bør derfor godkjennes.

7)

Vedlegg I til vedtak 2004/558/EF bør derfor endres.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 294 av 10.10.2014, s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 36/2015 av 20. mars 2015
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29
av 19.5.2016, s. 5.
(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) Kommisjonsvedtak av 15. juli 2004 om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier til infeksiøs bovin
rhinotrakeitt hos storfe beregnet på handel innenfor Fellesskapet og godkjenning av utryddelsesprogrammene som visse medlemsstater har
lagt fram (EUT L 249 av 23.7.2004, s. 20).
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8)

På nåværende tidspunkt er alle regioner i Tyskland unntatt delstaten Bayern oppført i vedlegg I til vedtak 2004/558/EF.
Delstaten Bayern er fri for BHV1, og er derfor oppført i vedlegg II til nevnte vedtak.

9)

Tyskland har nå framlagt bevis for Kommisjonen for at delstaten Thüringen kan anses som fri for BHV1 og for
tilleggsgarantiene i samsvar med artikkel i direktiv 64/432/EØF.
Etter vurdering av bevisene som medlemsstaten har framlagt, bør delstaten Thüringen ikke lenger være oppført på listen
i vedlegg I til vedtak 2004/558/EF, men i stedet på listen i vedlegg II til vedtaket, og anvendelsen av tilleggsgarantiene
fastsatt i samsvar med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF bør også omfatte den.

10)

Vedlegg II til vedtak 2004/558/EF bør derfor endres.

11)

Vedtak 2004/558/EF bør derfor endres.

12)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og
fôr —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
Vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning.
Artikkel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. oktober 2014.
For Kommisjonen
Tonio BORG

Medlem av Kommisjonen
_____
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VEDLEGG

Vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF skal lyde:
«VEDLEGG I

Medlemsstat

Regioner i medlemsstaten der det gjelder tilleggsgarantier med hensyn til infeksiøs bovin
rhinotrakeitt i samsvar med artikkel 9 i direktiv 64/432/EØF

Belgia

Alle regioner

Den tsjekkiske republikk

Alle regioner

Tyskland

Alle regioner unntatt delstaten Bayern og delstaten Thüringen

Italia

Regionen Friuli-Venezia Giulia
Regionen Valle d’Aosta
Den autonome provinsen Trento
VEDLEGG II

Medlemsstat

Regioner i medlemsstaten der det gjelder tilleggsgarantier med hensyn til infeksiøs bovin
rhinotrakeitt i samsvar med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF

Danmark

Alle regioner

Tyskland

Delstaten Bayern
Delstaten Thüringen

Italia

Den autonome provinsen Bolzano

Østerrike

Alle regioner

Finland

Alle regioner

Sverige

Alle regioner»

