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I
(Aktid, mille avaldamine on kohustuslik)

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 870/2006,
15. juuni 2006,
millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind
piiril
misel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

(2)

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust
(EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike
eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb
kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse
lisas sätestatud tasemetel,

Artikkel 1
ning arvestades järgmist:
(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab
kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importi-

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 16. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuni 2006
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
J. L. DEMARTY

(1) EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud
määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).
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LISA
Komisjoni 15. juuni 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks
teatava puu- ja köögivilja hind piiril
(EUR/100 kg)
CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

0702 00 00

052
204
999

73,2
28,9
51,1

0707 00 05

052
068
999

124,8
46,6
85,7

0709 90 70

052
999

94,1
94,1

0805 50 10

052
388
508
528
999

54,6
66,6
52,0
53,9
56,8

0808 10 80

388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

91,4
113,5
101,3
87,1
83,5
45,3
98,8
100,1
113,1
92,7

0809 10 00

052
204
624
999

219,8
61,1
135,7
138,9

0809 20 95

052
068
999

343,6
95,0
219,3

0809 30 10, 0809 30 90

624
999

182,5
182,5

Kindel impordiväärtus

(1) Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab
“muud päritolu”.
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 871/2006,
15. juuni 2006,
millega määratakse kindlaks toorpuuvilla tegelik toodang ja sellest tulenev soovitushinna
vähendamise määr 2005/2006. turustusaastal
niiskusesisaldusega ega ole kõnealuse määruse artikli 15
lõikele 1 vastava veatu ja standardse turustuskvaliteediga
ning 2 200 tonni, mis hävinesid tulekahjudes.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

(5)

2 200 tonni tulekahjudes hävinenud toorpuuvilla väljajätmine tegeliku toodangu hulgast ei ole põhjendatud.
Lisaks vastab kõnealune kogus määruse (EÜ) nr
1591/2001 artikli 16 lõike 3 teises lõigus sätestatud
kriteeriumidele ja tuleb seetõttu nimetatud 1 122 445
tonnile juurde liita.

(6)

Seega tuleb kiusaagist kvaliteedikriteeriumina kasutades
Kreeka tegelikuks toorpuuvillatoodanguks 2005/2006.
turustusaastal lugeda 1 124 714 tonni.

(7)

Kiusaagist kvaliteedikriteeriumina kasutades on Hispaania
asutused tunnistanud abikõlblikuks 355 348 tonni toorpuuvilla.

(8)

1 708 tonni 15. mail 2006 Hispaania asutuste poolt
mitteabikõlblikuks tunnistatud toorpuuvilla hulka kuulub
kõnealuste asutuste andmetel 1 482 tonni, mille puhul ei
ole täidetud määruse (EÜ) nr 1051/2001 artikli 17 lõike
3 alusel vastuvõetud riiklikke külvipindade vähendamise
sätteid; 21 tonni, mis ei ole kõnealuse määruse artikli 15
lõikele 1 vastava veatu ja standardse turustuskvaliteediga;
75 tonni, mis ei ole deklareeritud vastavalt määruse (EÜ)
nr 1591/2001 artiklile 9; 120 tonni, mis hävinesid tulekahjudes, ning 10 tonni, mille puhul ei ole täidetud
kõnealuse määruse artiklis 11 osutatud eeskirju lepingu
kohta.

(9)

10 tonni toorpuuvilla väljajätmine tegeliku toodangu
hulgast lepingut käsitlevate reeglite eiramise tõttu ei ole
põhjendatud, samuti ei ole põhjendatud 120 tonni tulekahjudes hävinenud toorpuuvilla väljajätmine. Lisaks
vastavad kõnealused kogused määruse (EÜ) nr
1591/2001 artikli 16 lõike 3 teises lõigus sätestatud
kriteeriumidele ja tuleb seetõttu kõnealusele 355 348
tonnile juurde liita.

võttes arvesse Kreeka ühinemisakti, eriti selle protokolli nr 4
puuvilla kohta, (1)

võttes arvesse nõukogu 22. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr
1051/2001 puuvilla tootmistoetuste kohta, (2) eriti selle artikli
19 lõike 2 kolmandat taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 2. augusti 2001. aasta määruse (EÜ) nr
1591/2001 (millega sätestatakse puuvilla toetuskava
üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (3) artikli 16 lõike 3 esimese
lõiguga on ette nähtud, et jooksva turustusaasta tegelik
toodang määratakse kindlaks enne selle turustusaasta 15.
juunit.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1591/2001 artikli 16 lõike 3 teises
lõigus on täpsustatud tingimused, millest tuleb kinni
pidada, et toorpuuvill võetaks arvele tegeliku toodanguna.

(3)

Kiusaagist kvaliteedikriteeriumina kasutades on Kreeka
ametiasutused tunnistanud abikõlblikuks 1 122 445
tonni toorpuuvilla.

(4)

2 844 tonni 15. mail 2006 Kreeka asutuste poolt mitteabikõlblikuks tunnistatud toorpuuvilla hulka kuulub
kõnealuste asutuste andmetel 603 tonni, mis on pärit
IACSis valesti deklareeritud aladelt ja on avastatud kohapealsete ja ristkontrollide käigus, 41 tonni, mis on liigse

(1) Protokolli on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ)
nr 1050/2001 (EÜT L 148, 1.6.2001, lk 1).
(2) EÜT L 148, 1.6.2001, lk 3.
(3) EÜT L 210, 3.8.2001, lk 10. Määrust on muudetud määrusega (EÜ)
nr 1486/2002 (EÜT L 223, 20.8.2002, lk 3).
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(10)

Seega tuleb kiusaagist kvaliteedikriteeriumina kasutades
Hispaania
tegelikuks
toorpuuvillatoodanguks
2005/2006. turustusaastal lugeda 355 482 tonni.

(11)

Kiusaagist kvaliteedikriteeriumina kasutades on Hispaania
asutused tunnistanud abikõlblikuks 440 tonni toorpuuvilla, mis on kasvatatud Portugali külvipindadel. See
kogus vastab määruse (EÜ) nr 1591/2001 artikli 16
lõike 3 teises lõigus sätestatud kriteeriumidele ja tuleb
seetõttu lugeda Portugali 2005/2006. turustusaasta tegelikuks toorpuuvillatoodanguks.

(12)

(13)

(14)

Määruse (EÜ) nr 1051/2001 artikli 7 lõikega 2 on ette
nähtud, et juhul, kui Hispaanias ja Kreekas kindlaksmääratud tegelike toodangute summa ületab 1 031 000
tonni, vähendatakse kõnealuse määruse artikli 3 lõikes
1 osutatud soovitushinda igas liikmesriigis, kus tegelik
toodang ületab garanteeritud riikliku koguse.

(15)

16.6.2006

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas
teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
1.
2005/2006. turustusaastal määratakse toorpuuvilla tegelikuks toodanguks:
— Kreekas 1 124 714 tonni,
— Hispaanias 355 482 tonni,
— Portugalis 440 tonni.

Juhul kui Hispaania ja Kreeka tegelik kogutoodang, mida
on vähendatud 1 031 000 tonni võrra, on üle 469 000
tonni, suurendatakse soovitushinna 50 % hinnaalandust
määruse (EÜ) nr 1051/2001 artikli 7 lõike 4 teise lõigu
eeskirjade kohaselt.

2.
Soovitushinna vähendamise summaks 2005/2006. turustusaastal määratakse:

2005/2006. turustusaastal ületatakse garanteeritud riiklik
kogus nii Hispaanias kui Kreekas. 2005/2006. turustusaastal jääb Hispaania tegelik toodang alla 113 000
tonni võrra suurendatud riiklikku garanteeritud kogust.
Seetõttu alandatakse Hispaania puhul soovitushinda 50
% ületamise protsendist. Kreeka tegelik toodang jääb
alla 356 000 tonni võrra suurendatud riiklikku garanteeritud kogust. Seetõttu alandatakse Kreeka puhul soovitushinda 50 % ületamise protsendist.

— Hispaanias 22,748 eurot 100 kg toorpuuvilla kohta,

— Kreekas 23,280 eurot 100 kg toorpuuvilla kohta,

— Portugalis 0 eurot 100 kg toorpuuvilla kohta.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuni 2006
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Mariann FISCHER BOEL
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 872/2006,
15. juuni 2006,
millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. juunist
2006
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(3)

Määrusega (EÜ) nr 1249/96 kehtestati määruse (EÜ)
nr 1784/2003 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas.

(4)

Imporditollimakse kohaldatakse kuni uute tollimaksude
kindlaksmääramise ja jõustumiseni.

(5)

Imporditollimaksude korra normaalse toimimise võimaldamiseks tuleks võtta tollimaksu arvutamisel aluseks
võrdlusperioodi tüüpilist turukurssi.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1249/96 kohaldamisel määratakse
imporditollimaksud kindlaks vastavalt käesoleva määruse
lisale,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ)
nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)
võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ)
nr 1249/96, millega kehtestati nõukogu määruse (EMÜ)
nr 1766/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikliga 10 nähakse ette, et
nimetatud määruse artiklis 1 osutatud toodete impordil
kohaldatakse ühise tollitariifistikuga kehtestatud tollimaksumäärasid. Siiski on nimetatud artikli lõikes 2 osutatud
toodete imporditollimaks võrdne kõnealuste toodete
importimise ajal kehtiva sekkumishinnaga, mida on
suurendatud 55 % võrra ja vähendatud asjaomase partii
CIF-impordihinna võrra. See maks ei tohi siiski ületada
tollitariifistiku tollimaksumäära.
Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõike 3 alusel
arvutatakse CIF-impordihinnad kõnesoleva toote maailmaturu tüüpilise hinna põhjal.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 osutatud teraviljasektori imporditollimaksud määratakse käesoleva määruse I
lisas kindlaks II lisas esitatud informatsiooni alusel.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 16. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 15. juuni 2006
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
J. L. DEMARTY

(1) ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni
määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).
(2) EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125. Määrust on viimati muudetud
määrusega (EÜ) nr 1110/2003 (ELT L 158, 27.6.2003, lk 12).
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I LISA
Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 loetletud toodete imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates
16. juunist 2006

CN-kood

1001 10 00

1001 90 91
ex 1001 90 99

(1)

Kirjeldus

Imporditollimaks (1)
(EUR/t)

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

15,64

Pehme nisu seeme

0,00

Pehme nisu, kõrge kvaliteediga, v.a külviks

0,00

1002 00 00

Rukis

51,39

1005 10 90

Mais, külviks, v.a hübriidmais

56,03

1005 90 00

Mais, v.a külviks (2)

56,03

1007 00 90

Terasorgo, v.a hübriidkülviseeme

51,39

Kaupade puhul, mis jõuavad ühendusse Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõige 4), võib importija taotleda imporditollimaksu
vähendamist:
— 3 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Vahemere ääres, või
— 2 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Iirimaal, Ühendkuningriigis, Taanis, Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes või Pürenee poolsaarel Atlandi ookeani
poolsel rannikul.
(2) Importija võib taotleda ühtset imporditollimaksu vähendamist 24 EUR/t kohta, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 5 kehtestatud tingimused.
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II LISA
Imporditollimaksude arvutamisel kasutatavad tegurid
(31.5.2006–14.6.2006)
1. Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:
Börsinoteering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Toode (valguprotsent 12 % niiskusesisalduse
juures)

HRS2

YC3

HAD2

keskmine
kvaliteet (*)

madal
kvaliteet (**)

US oder 2

144,49 (***)

76,47

154,25

144,25

124,25

88,49

—

11,60

—

—

—

—

—

Noteering (EUR/t)
Lahe lisatasu (EUR/t)
Suure järvistu lisatasu (EUR/t)

26,58

(*) Negatiivne lisatasu 10 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).
(**) Negatiivne lisatasu 30 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).
(***) Positiivne lisatasu 14 EUR/t kohta inkorporeeritud (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

2. Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:
Last/veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam: 17,92 EUR/t; Suur järvistu–Rotterdam: 22,14 EUR/t.
3. Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud subsiidiumid:

0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 873/2006,
15. juuni 2006,
millega

määratakse

kindlaks

melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad
suhkrusektoris alates 16. juunist 2006

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(4)

Kui kõnealuse toote käivitushind erineb tüüpilisest
hinnast, tuleks määrata täiendavad imporditollimaksud
määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklis 3 sätestatud tingimustel. Imporditollimaksude peatamise korral vastavalt
määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklile 5 tuleb kindlaks
määrata nende imporditollimaksude erisummad.

(5)

Kõnealuste toodete tüüpilised hinnad ja täiendavad
imporditollimaksud tuleks kehtestada vastavalt määruse
(EÜ) nr 1422/95 artikli 1 lõikele 2 ja artikli 3 lõikele 1.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas
suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr
1260/2001 (1) suhkruturu ühise korralduse kohta ning eriti selle
artikli 24 lõiget 4,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

Komisjoni 23. juuni 1995. aasta määrusega (EÜ) nr
1422/95, milles sätestatakse melassi impordi üksikasjalikud rakenduseeskirjad suhkrusektoris ja muudetakse
määrust (EMÜ) nr 785/68, (2) nähakse ette, et melassi
CIF-impordihind, mis on kehtestatud vastavalt komisjoni
määrusele (EMÜ) nr 785/68, (3) loetakse nn tüüpiliseks
hinnaks. See hind tuleks kehtestada määruse (EMÜ) nr
785/68 artiklis 1 määratletud standardkvaliteedi puhul.
Tüüpiliste hindade kindlaksmääramisel tuleb arvesse võtta
kogu määruse (EMÜ) nr 785/68 artiklis 3 ettenähtud
teavet, välja arvatud nimetatud määruse artiklis 4 ettenähtud juhtudel, kui selle hinna võib kindlaks määrata
määruse (EMÜ) nr 785/68 artiklis 7 sätestatud meetodil.
Kui kaup ei ole standardkvaliteediga, tuleb hinda vastavalt
pakutava melassi kvaliteedile suurendada või vähendada
määruse (EMÜ) nr 785/68 artikli 6 alusel.

imporditollimaksud

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklis 1 nimetatud toodete tüüpilised
hinnad ja täiendavad imporditollimaksud on sätestatud lisas.

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 16. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuni 2006
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
J. L. DEMARTY

(1) EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).
(2) EÜT L 141, 24.6.1995, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 79/2003 (EÜT L 13, 18.1.2003, lk 4).
(3) EÜT L 145, 27.6.1968, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1422/95.
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LISA
Melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 16. juunist 2006
(EUR)
Tüüpiline hind kõnealuse
toote 100 kg netomassi
kohta

Täiendav imporditollimaks
kõnealuse toote 100 kg
netomassi kohta

Imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg kohta
määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklis 5 osutatud
peatamise kohaldamisel (1)

1703 10 00 (2)

10,98

—

0

(2)

11,14

—

0

CN-kood

1703 90 00
(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklile 5 asendatakse nendele toodetele ühises tollitariifistikus kehtestatud imporditollimaksu määr
selle summaga.
(2) Fikseeritud hind määruse (EMÜ) nr 785/68 artiklis 1 määratletud standardkvaliteedi puhul.
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 874/2006,
15. juuni 2006,
millega kehtestatakse töötlemata valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

(5)

Toetus tuleb kehtestada iga kahe nädala tagant. Seda võib
vahepealsel perioodil muuta.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 lõike 5 esimese
lõiguga nähakse ette, et maailmaturu olukorra või teatavate turgude erinõuete tõttu võib osutuda vajalikuks
nimetatud määruse artiklis 1 loetletud toodete toetust
vastavalt sihtkohale eristada.

(7)

Lääne-Balkani riikidest pärit suhkru sooduskorra alusel
alates 2001. aasta algusest toimuva impordi ning ühendusest nendesse riikidesse suhkru ekspordi märkimisväärne ja kiire kasv tundub väga kunstlik.

(8)

Selleks, et vältida mis tahes kuritarvitusi nende suhkursektori toodete ühendusse reimportimisel, mille eest on
antud eksporditoetusi, ei tohiks ühegi Lääne-Balkani riigi
puhul kehtestada käesoleva määrusega hõlmatud toodetele toetusi.

(9)

Pidades silmas eespool sätestatut ja suhkruturu praegust
olukorda ning eelkõige suhkru hindu või noteeringuid
ühenduses ja maailmaturul, tuleks kehtestada toetused
asjakohaste summade ulatuses.

(10)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas
suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ)
nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle
artikli 27 lõike 5 teist lõiku,
ning arvestades järgmist:
(1)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 alusel võib nimetatud määruse artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud toodete
maailmaturul kehtivate noteeringute või hindade ja ühenduses kehtivate hindade vahe katta eksporditoetusega.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 sätetele tuleb valge
suhkru ja toorsuhkru puhul, mis on denatureerimata ja
mida eksporditakse edasise töötlemiseta, kehtestada
toetused, võttes arvesse ühenduse turu ja maailmaturu
olukorda, eelkõige nimetatud määruse artiklis 28 sätestatud hinna- ja kulutegureid. Vastavalt samale artiklile
tuleks võtta arvesse ka kavandatava ekspordi majandusaspekti.

(3)

(4)

Toorsuhkru puhul tuleb toetus määrata standardkvaliteedi
kohta. See on määratletud määruse (EÜ) nr 1260/2001 I
lisa II punktis. Lisaks kehtestatakse see toetus vastavalt
määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 28 lõikele 4. Kristalliseerunud suhkru mõiste on määratletud komisjoni 7.
septembri 1995. aasta määruses (EÜ) nr 2135/95
suhkrusektori eksporditoetuste maksmise üksikasjalike
rakenduseeskirjade kohta. (2) Sel viisil arvutatud toetust
maitse- või värvilisanditega suhkru eest tuleb kohaldada
selle sahharoosisisalduse järgi ning seega tuleb toetus
määrata 1 % nimetatud sisalduse kohta.
Erijuhtudel võib toetuse suuruse kehtestada muude õigusaktidega.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 1 lõike 1 punktis a loetletud
denatureerimata ja edasise töötlemiseta toodete ekspordil
antavad toetused on kehtestatud vastavalt käesoleva määruse
lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 16. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 15. juuni 2006
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
J. L. DEMARTY

(1) EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni
määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).
(2) EÜT L 214, 8.9.1995, lk 16.
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LISA
TÖÖTLEMATA VALGE SUHKRU JA TOORSUHKRU EKSPORDITOETUSED ALATES 16. JUUNIST 2006 (a)
Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetus

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg kohta

24,40 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg kohta

24,18 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg kohta

24,40 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg kohta

24,18 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi
kohta

0,2652

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg kohta

26,52

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg kohta

26,29

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg kohta

26,29

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi
kohta

0,2652

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni muudetud määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).
Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).
Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:
S00: kõik sihtkohad (kolmandad riigid, muud territooriumid, ekspordiga ühendusest võrdsustatavad tarned ja pardavarude tarnimine),
välja arvatud Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ja Montenegro (sealhulgas Kosovo vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis 1244 määratletule) ning endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, välja arvatud
nõukogu määruse (EÜ) nr 2201/96 (EÜT L 297, 21.11.1996, lk 29) artikli 1 lõike 2 punktis b määratletud toodetes sisalduv
suhkur.
a
( ) Käesolevas lisas sätestatud määrasid ei kohaldata alates 1. veebruarist 2005 vastavalt nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsusele
2005/45/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete
osas, sõlmimist ja ajutist kohaldamist (ELT L 23, 26.1.2005, lk 17).
(1) Seda summat kohaldatakse 92 % saagisega toorsuhkru suhtes. Kui eksporditud toorsuhkru saagis ei ole 92 %, arvutatakse kohaldatav
toetus vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 28 lõike 4 sätetele.
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 875/2006,
15. juuni 2006,
millega kehtestatakse suurim eksporditoetus valge suhkru eksportimiseks teatavatesse
kolmandatesse riikidesse määrusega (EÜ) nr 1138/2005 ettenähtud alalise pakkumismenetluse
raames avatud 29. osaliseks pakkumismenetluseks
suurim eksporditoetus, võttes olenevalt asjaoludest
eelkõige arvesse suhkruturu olukorda ja tõenäolist
arengut ühenduses ja maailmas.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ)
nr 1260/2001 (1) suhkruturu ühise korralduse kohta ning eriti
selle artikli 27 lõike 5 teist lõiku,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Vastavalt komisjoni 15. juuli 2005. aasta määrusele (EÜ)
nr 1138/2005 alalise pakkumismenetluse avamise kohta
valge suhkru ekspordimaksude ja/või eksporditoetuse
määramiseks turustusaastaks 2005/2006 (2) on kuulutatud välja osalised pakkumismenetlused selle suhkru
eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse.
Vastavalt määruse (EÜ) nr 1138/2005 artikli 9 lõikele 1
kehtestatakse kõnealuse osalise pakkumismenetluse puhul

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas
suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1138/2005 seoses valge suhkruga
avatud 29. osaliseks pakkumismenetluseks kehtestatakse suurim
eksporditoetus eksportimisel teatavatesse kolmandatesse riikidesse 31,288 EUR/100 kg kohta.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 16. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuni 2006
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
J. L. DEMARTY

(1) EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).
(2) ELT L 185, 16.7.2005, lk 3.
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 876/2006,
15. juuni 2006,
millega määratakse kindlaks piima ja piimatoodete eksporditoetused
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(4)

Kooskõlas Euroopa Ühenduse ja Dominikaani Vabariigi
vastastikuse mõistmise memorandumiga piimapulbri
impordi kaitse kohta Dominikaani Vabariigis, (2) mis on
heaks kiidetud nõukogu otsusega 98/486/EÜ, (3) kohaldatakse teatavatele Dominikaani Vabariiki eksporditavatele
ühenduse piimatoodetele vähendatud tollimaksu määra.
Seepärast peaks selle kava alusel eksporditavatele toodetele makstavat eksporditoetust teatava protsendi võrra
vähendama.

(5)

Euroopa Ühenduse ning Rumeenia ja Bulgaaria vahel
Euroopa lepingute raames peetavate läbirääkimiste
eesmärk on eelkõige liberaliseerida asjaomase turu ühise
korraldusega hõlmatud toodetega kauplemist. Nende
kahe riigi osas tuleks eksporditoetused seega kaotada.

(6)

Piima- ja piimatooteturu korralduskomitee ei ole eesistuja
määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ)
nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse
kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 31 lõikes 1 on sätestatud, et kõnealuse määruse artiklis 1 loetletud toodete
maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduse turul kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
(2)

(3)

Arvestades praegust piima- ja piimatooteturu olukorda,
tuleks seepärast kindlaks määrata eksporditoetused kooskõlas määruse (EÜ) nr 1255/1999 artiklis 31 sätestatud
eeskirjade ja teatavate kriteeriumidega.

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 31 lõike 3 teises
lõigus on sätestatud, et eksporditoetused võivad erineda
vastavalt sihtkohale, kui olukord maailmaturul või
konkreetsed nõuded teatavatel turgudel seda tingivad.

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artiklis 31 sätestatud eksporditoetust antakse toodete ja koguste puhul, mis on kindlaks
määratud käesoleva määruse lisas, komisjoni määruse (EÜ)
nr 174/1999 (4) artikli 1 lõikes 4 nimetatud tingimustel.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 16. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuni 2006
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
J. L. DEMARTY

(1) EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2) EÜT L 218, 6.8.1998, lk 46.
(3) EÜT L 218, 6.8.1998, lk 45.
(4) EÜT L 20, 27.1.1999, lk 8.
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LISA
Alates 16. juunist 2006 piimale ja piimatoodetele kohaldatavad eksporditoetused
Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse
summa

Tootekood

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

0402 21 91 9350

0401 30 31 9400
0401 30 31 9700
0401 30 39 9100
0401 30 39 9400
0401 30 39 9700
0401 30 91 9100
0401 30 99 9100
0401 30 99 9500
0402 10 11 9000
0402 10 19 9000
0402 10 91 9000
0402 10 99 9000
0402 21 11 9200
0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

18,61

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

L02

0402 21 11 9900

EUR/100 kg

18,61

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

L02

EUR/100 kg

37,59

L20

EUR/100 kg

53,70

L02

EUR/100 kg

—

L20 (1)

EUR/100 kg

—

L02

EUR/100 kg

—

L20 (1)

EUR/100 kg

—

L02

EUR/100 kg

—

L20

EUR/100 kg

—

L02

EUR/100 kg

—

L20

EUR/100 kg

—

L02

EUR/100 kg

—

L20

EUR/100 kg

—

L02

EUR/100 kg

37,83

0402 21 19 9300
0402 21 19 9500
0402 21 19 9900
0402 21 91 9100
0402 21 91 9200

EUR/100 kg

48,54

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

L02

EUR/100 kg

42,06

EUR/100 kg

54,00

L02

EUR/100 kg

—

L20

EUR/100 kg

—

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

L02

EUR/100 kg

42,57

EUR/100 kg

54,66

L20
0402 21 17 9000

13,02

L20

L20
0402 21 11 9500

EUR/100 kg

L20

(1)

(1)

0402 21 91 9500
0402 21 99 9100
0402 21 99 9200
0402 21 99 9300
0402 21 99 9400
0402 21 99 9500
0402 21 99 9600
0402 21 99 9700
0402 21 99 9900
0402 29 15 9200
0402 29 15 9300
0402 29 15 9500
0402 29 15 9900
0402 29 19 9300
0402 29 19 9500
0402 29 19 9900
0402 29 91 9000
0402 29 99 9100
0402 29 99 9500
0402 91 11 9370
0402 91 19 9370
0402 91 31 9300
0402 91 39 9300

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse
summa

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

L02

EUR/100 kg

49,50

L20

EUR/100 kg

63,53

L02

EUR/100 kg

51,32

L20

EUR/100 kg

65,91

L02

EUR/100 kg

53,47

L20

EUR/100 kg

68,63
—

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

—

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

16.6.2006

Tootekood

0402 91 99 9000
0402 99 11 9350
0402 99 19 9350
0402 99 31 9150
0402 99 31 9300
0402 99 39 9150
0403 90 11 9000
0403 90 13 9200
0403 90 13 9300
0403 90 13 9500
0403 90 13 9900
0403 90 19 9000
0403 90 33 9400
0403 90 33 9900
0403 90 59 9310
0403 90 59 9340
0403 90 59 9370
0403 90 59 9510
0404 90 21 9120
0404 90 21 9160
0404 90 23 9120
0404 90 23 9130
0404 90 23 9140

ET

Euroopa Liidu Teataja

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse
summa

Tootekood

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

15,71

L20

EUR/100 kg

22,46

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

L02

EUR/100 kg

9,40

L20

EUR/100 kg

13,44

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

L02

EUR/100 kg

—

L20

EUR/100 kg

—

L02

EUR/100 kg

—

L20

EUR/100 kg

—

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

L02

EUR/100 kg

39,13

L20

EUR/100 kg

50,22

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

L02

EUR/100 kg

41,95

L20

EUR/100 kg

53,85

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

L02

EUR/100 kg

—

L20

EUR/100 kg

—

L02

EUR/100 kg

—

L20

EUR/100 kg

—

L02

EUR/100 kg

—

L20

EUR/100 kg

—

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 29 9110
0404 90 29 9115
0404 90 29 9125
0404 90 29 9140
0404 90 81 9100
0404 90 83 9110
0404 90 83 9130
0404 90 83 9150
0404 90 83 9170
0404 90 83 9936
0405 10 11 9500
0405 10 11 9700
0405 10 19 9500
0405 10 19 9700
0405 10 30 9100
0405 10 30 9300
0405 10 30 9700
0405 10 50 9300
0405 10 50 9500
0405 10 50 9700
0405 10 90 9000
0405 20 90 9500
0405 20 90 9700

L 164/15

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse
summa

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

L02

EUR/100 kg

42,57

L20

EUR/100 kg

54,66

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

L02

EUR/100 kg

—

L20

EUR/100 kg

—

L02

EUR/100 kg

—

L20

EUR/100 kg

—

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

L02

EUR/100 kg

76,50

L20

EUR/100 kg

103,15

L02

EUR/100 kg

67,51

L20

EUR/100 kg

91,01

L02

EUR/100 kg

70,20

L20

EUR/100 kg

94,64

L 164/16

Tootekood

0405 90 10 9000
0405 90 90 9000
0406 10 20 9230
0406 10 20 9630
0406 10 20 9640
0406 10 20 9650
0406 10 20 9830
0406 10 20 9850
0406 20 90 9913
0406 20 90 9915
0406 20 90 9917
0406 20 90 9919
0406 30 31 9730
0406 30 31 9930
0406 30 31 9950
0406 30 39 9500
0406 30 39 9700
0406 30 39 9930
0406 30 39 9950
0406 40 50 9000
0406 40 90 9000
0406 90 13 9000
0406 90 15 9100
0406 90 17 9100

ET

Euroopa Liidu Teataja

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse
summa

Tootekood

0406 90 21 9900

L02

EUR/100 kg

92,11

L20

EUR/100 kg

124,18

L02

EUR/100 kg

73,66

L20

EUR/100 kg

99,32

L04

EUR/100 kg

11,84

L40

EUR/100 kg

14,80

L04

EUR/100 kg

18,19

L40

EUR/100 kg

22,73

L04

EUR/100 kg

26,72

L40

EUR/100 kg

33,40

L04

EUR/100 kg

22,27

L40

EUR/100 kg

27,84

L04

EUR/100 kg

8,27

L40

EUR/100 kg

10,32

L04

EUR/100 kg

10,01

L40

EUR/100 kg

12,52

L04

EUR/100 kg

19,83

L40

EUR/100 kg

24,78

L04

EUR/100 kg

26,92

L40

EUR/100 kg

33,65

L04

EUR/100 kg

28,62

L40

EUR/100 kg

35,76

L04

EUR/100 kg

31,96

L40

EUR/100 kg

39,96

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

L04

EUR/100 kg

5,87

L40

EUR/100 kg

13,75

L04

EUR/100 kg

31,42

L40

EUR/100 kg

39,26

L04

EUR/100 kg

32,27

L40

EUR/100 kg

40,33

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 23 9900
0406 90 25 9900
0406 90 27 9900
0406 90 31 9119
0406 90 33 9119
0406 90 35 9190
0406 90 35 9990
0406 90 37 9000
0406 90 61 9000
0406 90 63 9100
0406 90 63 9900
0406 90 69 9910
0406 90 73 9900
0406 90 75 9900
0406 90 76 9300
0406 90 76 9400
0406 90 76 9500
0406 90 78 9100
0406 90 78 9300
0406 90 78 9500
0406 90 79 9900
0406 90 81 9900
0406 90 85 9930

16.6.2006

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse
summa

L04

EUR/100 kg

35,93

L40

EUR/100 kg

51,30

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

L04

EUR/100 kg

31,59

L40

EUR/100 kg

45,22

L04

EUR/100 kg

28,60

L40

EUR/100 kg

40,96

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

L04

EUR/100 kg

40,71

L40

EUR/100 kg

58,91

L04

EUR/100 kg

40,11

L40

EUR/100 kg

57,85

L04

EUR/100 kg

38,55

L40

EUR/100 kg

55,87

L04

EUR/100 kg

39,12

L40

EUR/100 kg

56,69

L04

EUR/100 kg

32,91

L40

EUR/100 kg

47,15

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

L04

EUR/100 kg

29,81

L40

EUR/100 kg

42,66

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

L04

EUR/100 kg

30,91

L40

EUR/100 kg

43,87

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,76

L04

EUR/100 kg

32,38

L40

EUR/100 kg

46,25

L04

EUR/100 kg

31,48

L40

EUR/100 kg

44,68

L04

EUR/100 kg

26,74

L40

EUR/100 kg

38,44

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

16.6.2006
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Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse
summa

Tootekood

Sihtkoht

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

33,57

0406 90 87 9971

L40

EUR/100 kg

48,27

L04

EUR/100 kg

32,45

L40

EUR/100 kg

48,11

L04

EUR/100 kg

34,77

L40

EUR/100 kg

50,84

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

L04
L40
L04
L40
L04
L40
L04
L40
L04
L40
L04
L40
L04
L40
L04
L40

0406 90 86 9200
0406 90 86 9400
0406 90 86 9900
0406 90 87 9300
0406 90 87 9400
0406 90 87 9951
(1)

L04

EUR/100 kg

30,22

L40

EUR/100 kg

44,65

L04

EUR/100 kg

30,85

L40

EUR/100 kg

45,09

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9972
0406 90 87 9973
0406 90 87 9974
0406 90 87 9975
0406 90 87 9979
0406 90 88 9300
0406 90 88 9500

Toetuse
summa

Mõõtühik

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

32,78
46,93
13,86
19,92
32,19
46,08
34,48
49,14
34,19
48,31
32,21
46,31
26,69
39,30
27,52
39,32

Otsuses 98/486/EÜ nimetatud asjaomastele toodetele, mis on ette nähtud eksportimiseks Dominikaani Vabariiki 2006/2007. aasta kvoodi alusel ning mis vastavad
määruse (EÜ) nr 174/1999 artiklis 20a kindlaksmääratud tingimustele, kohaldatakse järgmisi määrasid:
a) CN-koodide 0402 10 11 9000 ja 0402 10 19 9000 alla kuuluvad tooted
b) CN-koodide 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 ja 0402 21 99 9200 alla kuuluvad tooted

0,00 EUR/100 kg
28,00 EUR/100 kg

Sihtkohad on määratletud järgmiselt:
L02: Andorra ja Gibraltar.
L20: Kõik sihtkohad, välja arvatud L02, Ceuta, Melilla, Püha Tool (Vatikani linnriik), Ameerika Ühendriigid, Bulgaaria, Rumeenia ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille
üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll.
L04: Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Serbia, Montenegro ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik.
L40: Kõik sihtkohad, välja arvatud L02, L04, Ceuta, Melilla, Island, Liechtenstein, Norra, Šveits, Püha Tool (Vatikani linnriik), Ameerika Ühendriigid, Bulgaaria, Rumeenia,
Horvaatia, Türgi, Austraalia, Kanada, Uus Meremaa ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll.
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 877/2006,
15. juuni 2006,
millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 581/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames
makstava või eksporditoetuse maksimumsumma
klile 5 ja arvestades pakkumiskutse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamise tulemusi, on vaja kindlaks määrata
eksporditoetuse maksimumsumma pakkumismenetluse
raames, mis lõpeb 13. juuni 2006.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr
1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1)
eriti selle artikli 31 lõike 3 kolmandat lõiku,

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas
piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

ning arvestades järgmist:

Artikkel 1

(1)

Komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruses (EÜ) nr
581/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus teatud võiliikide eksporditoetuste suhtes, (2)
sätestatakse alaline pakkumismenetlus.

Määruses (EÜ) nr 581/2004 väljakuulutatud alalise pakkumismenetluse raames, mis lõpeb 13. juuni 2006, lõppevas etapis
on sama määruse artikli 1 lõikes 1 nimetatud toodete puhul
makstava toetuse maksimumsummad kohaldatavad vastavalt
käesoleva määruse lisale.

(2)

Vastavalt komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ)
nr 580/2004 (millega kehtestatakse pakkumismenetlus
teatavate piimatoodete eksporditoetuste suhtes) (3) arti-

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 16. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuni 2006
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
J. L. DEMARTY

(1) EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).
(2) ELT L 90, 27.3.2004, lk 64. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 409/2006 (ELT L 71, 10.3.2006, lk 5).
(3) ELT L 90, 27.3.2004, lk 58. Määrust on muudetud määrusega (EÜ)
nr 1814/2005 (ELT L 292, 8.11.2005, lk 3).

ET
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LISA
(EUR/100 kg)
Eksporditoetuste nomenklatuuri kood

Eksporditoetuse maksimumsumma ekspordil
määruse (EÜ) nr 581/2004 artikli 1 lõike 1 teises
lõikes nimetatud sihtkohtadesse

Või

ex 0405 10 19 9500

103,00

Või

ex 0405 10 19 9700

109,00

Võiõli

ex 0405 90 10 9000

130,00

Toode

L 164/20
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16.6.2006

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 878/2006,
15. juuni 2006,
millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 582/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames
makstava lõssipulbri eksporditoetuse maksimumsumma
miste läbivaatamise tulemusi, on vaja kindlaks määrata
eksporditoetuse maksimumsumma pakkumismenetluse
13. juunil 2006 lõppevas etapis.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr
1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1)
eriti selle artikli 31 lõike 3 kolmandat lõiku,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruses (EÜ) nr
582/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus lõssipulbri eksporditoetuste suhtes, (2) sätestatakse alaline pakkumismenetlus.
Vastavalt komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ)
nr 580/2004 (millega kehtestatakse pakkumismenetlus
teatavate piimatoodete eksporditoetuste suhtes) (3) artiklile 5 ja arvestades pakkumiskutse alusel esitatud pakku-

(3)

Piima- ja piimatooteturu korralduskomitee ei ole eesistuja
määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruses (EÜ) nr 582/2004 väljakuulutatud alalise pakkumismenetluse 13. juunil 2006 lõppevas etapis on sama määruse
artikli 1 lõikes 1 nimetatud toote ja sihtkohtade puhul makstava
toetuse maksimumsumma 5,00 EUR/100 kg.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 16. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuni 2006
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
J. L. DEMARTY

(1) EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).
(2) ELT L 90, 27.3.2004, lk 67. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 409/2006 (ELT L 71, 10.3.2006, lk 5).
(3) ELT L 90, 27.3.2004, lk 58. Määrust on muudetud määrusega (EÜ)
nr 1814/2005 (ELT L 292, 8.11.2005, lk 3).
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 879/2006,
15. juuni 2006,
millega muudetakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate
piimasaaduste suhtes kohaldatavaid toetusemäärasid
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ)
nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse
kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõiget 3,

(2)

Määruses (EÜ) nr 782/2006 sätestatud eeskirjade ja
kriteeriumide kohaldamisest komisjonile praegusel ajal
kättesaadava teabe suhtes tuleneb, et hetkel kohaldatavaid
eksporditoetusi tuleks muuta vastavalt käesoleva määruse
lisale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
ning arvestades järgmist:
(1)

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate käesoleva määruse lisas nimetatud toodete suhtes
alates 25. mai 2006 kohaldatavad toetusemäärad kehtestati komisjoni määrusega (EÜ) nr 782/2006. (2)

Käesolevaga muudetakse määrusega (EÜ) nr 782/2006 kehtestatud toetusemäärasid vastavalt käesoleva määruse lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 16. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuni 2006
Komisjoni nimel
asepresident
Günter VERHEUGEN

(1) EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).
(2) ELT L 138, 25.5.2006, lk 1.
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LISA
Asutamislepingu

I

lisas

loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste
16. juunist 2006 kohaldatavad toetusemäärad (1)

suhtes

alates

(EUR/100 kg)
Toetusemäär
CN-kood

ex 0402 10 19

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Kirjeldus

Toetuse
eelkinnituse
puhul

Muudel
juhtudel

Piim pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu
magusainelisandita, rasvasisaldusega kuni 1,5 massiprotsenti (TR 2):
a) CN-koodiga 3501 kauba eksportimisel

—

b) muu kauba eksportimisel

0,00

0,00

—

a) sellise kauba eksportimisel, mis sisaldab määruse (EÜ) nr 1898/2005
alusel saadud alandatud hinnaga võid või koort TR 3-ga samalaadsete
toodete kujul

17,77

19,34

b) muu kauba eksportimisel

50,45

54,00

a) sellise kauba eksportimisel, mis sisaldab määruse (EÜ) nr 1898/2005
nõuetele vastavalt toodetud alandatud hinnaga võid või koort

56,05

61,00

b) CN-koodiga 2106 90 98 kauba eksportimisel, mis sisaldab piimarasva vähemalt 40 % massist

98,68

106,75

c) muu kauba eksportimisel

91,43

99,50

Piim pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu
magusainelisandita, rasvasisaldusega 26 massiprotsenti (TR 3):

Või, rasvasisaldusega 82 massiprotsenti (TR 6):

(1) Käesolevas lisa sätestatud määrasid ei kohaldata alates 1. oktoobrist 2004 Bulgaariasse ja alates 1. detsembrist 2005 Rumeeniasse
eksporditavate kaupade suhtes ning Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni 22. juuli 1972. aasta lepingu protokolli nr 2 I ja II
tabelis loetletud, alates 1. veebruarist 2005 Šveitsi Konföderatsiooni või Liechtensteini eksporditavate kaupade suhtes.
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 880/2006,
15. juuni 2006,
millega määratakse teravilja ning nisu- ja rukkijahu ning nisu- ja rukkitangude eksporditoetused
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(4)

Maailmaturu olukord või konkreetsed nõuded teatavatel
turgudel võivad tingida teatavate toodete toetuste diferentseerimise vastavalt sihtkohale.

(5)

Toetus tuleb kinnitada üks kord kuus. Seda võib vahepeal
muuta.

(6)

Üksikasjalike eeskirjade kohaldamisest teraviljaturu praeguses olukorras ja eriti nende toodete ühenduse ja maailmaturu noteeringute ja hindade suhtes tuleneb, et
toetused peavad olema sellised, nagu on sätestatud käesoleva määruse lisas.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas
teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 29. september 2003. aasta määrust (EÜ)
nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle
artikli 13 lõiget 3,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikliga 13 nähakse ette, et
nimetatud määruse artiklis 1 loetletud toodete maailmaturul kehtivate hindade või noteeringute ja ühenduses
kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetuse abil.
Toetused tuleb määrata, võttes arvesse komisjoni
29. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1501/95 (millega
kehtestatakse teravilja eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid meetmeid käsitleva
nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2) eriti selle artikli 13 lõiget 2,
Nisu- ja rukkipüüli, -tangude ja -jahu puhul tuleb nendele
toodetele kohaldatava toetuse arvutamisel võtta arvesse
kõnealuste toodete valmistamiseks vajamineva teravilja
kogust. Need kogused on kinnitatud määrusega (EÜ)
nr 1501/95.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 1 punktides a, b ja c nimetatud töötlemata kujul eksporditavate toodete, välja arvatud
linnaste, eksporditoetused on kindlaks määratud käesoleva
määruse lisas.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 16. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 15. juuni 2006
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
J. L. DEMARTY

(1) ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni
määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).
(2) EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).
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LISA
Komisjoni 15. juuni 2006. aasta määrusele, millega määratakse teravilja ning nisu- ja rukkipüüli, -tangude ja
-jahu eksporditoetused

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuste
summa

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100

—
A00
—
A00
A00
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
C01

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

—
0
—
0
0
—
0
—
0
—
0
—
—
—
0

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuste
summa

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150
1101 00 15 9170

C01
C01

EUR/t
EUR/t

0
0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190
1101 00 90 9000

—
—

EUR/t
EUR/t

—
—

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700
1102 10 00 9900

A00
—

EUR/t
EUR/t

0
—

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900
1103 11 90 9200

—
A00

EUR/t
EUR/t

—
0

1103 11 90 9800

—

EUR/t

—

NB: Nii tootekoodid kui A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).
C01: Kõik kolmandad riigid, v.a Albaania, Bulgaaria, Rumeenia, Horvaatia, Bosnia-Hertsegoviina, Serbia-Montenegro, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Lichtenstein
ja Šveits.
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 881/2006,
15. juuni 2006,
millega kinnitatakse odra maksimaalne eksporditoetus seoses määruses (EÜ) nr 1058/2005 osutatud
pakkumismenetlusega
riume. Sel juhul sõlmitakse leping pakkujaga või pakkujatega, kelle pakkumine on maksimaalse toetusega võrdne
või sellest madalam.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ)
nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle
artikli 13 lõike 3 esimest lõiku,

(3)

Kohaldades eespool nimetatud kriteeriume kõnealuse
teraviljaga seotud praeguses turuolukorras, kehtestatakse
maksimaalne eksporditoetus.

ning arvestades järgmist:

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas
teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

(1)

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1058/2005 (2) kuulutati
välja pakkumismenetlus odra eksporditoetuse kindlaksmääramiseks eksportimisel teatavatesse kolmandatesse
riikidesse.
Komisjoni 29. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr
1501/95, millega kehtestatakse teravilja eksporditoetuste
andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid meetmeid
käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad
üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (3) artikliga 7 nähakse
ette, et teatatud pakkumiste alusel võib komisjon otsustada kindlaks määrata maksimaalne eksporditoetus, arvestades määruse (EÜ) nr 1501/95 artiklis 1 osutatud kritee-

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
9. kuni 15. juunini 2006 teatatud pakkumiste alusel määruses
(EÜ) nr 1058/2005 osutatud pakkumismenetluse raames kinnitatakse odra maksimaalseks eksporditoetuseks 6,00 eurot tonni
kohta.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 16. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuni 2006
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
J. L. DEMARTY

(1) ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni
määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).
(2) ELT L 174, 7.7.2005, lk 12.
(3) EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 882/2006,
15. juuni 2006,
määruses (EÜ) nr 1059/2005 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud pehme nisu
eksporditoetuse pakkumiste kohta
1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (3)
artiklile 7 võib komisjon teatatud pakkumiste põhjal
otsustada pakkumisi mitte vastu võtta.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ)
nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle
artikli 13 lõike 3 esimest lõiku,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1059/2005 (2) kuulutati
välja pakkumismenetlus pehme nisu eksporditoetuse
kindlaksmääramiseks eksportimisel teatavatesse kolmandatesse riikidesse.
Vastavalt komisjoni 29. juuni 1995. aasta määruse (EÜ)
nr 1501/95, millega kehtestatakse teravilja eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid
meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr

(3)

Määruse (EÜ) nr 1501/95 artiklis 1 sätestatud kriteeriumide põhjal ei peaks suurimat toetust kehtestama.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas
teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Pehme nisu eksporditoetusteks määrusega (EÜ) nr 1059/2005
avatud pakkumismenetluse alusel 9.–15. juunini 2006 esitatud
pakkumiste puhul ei võeta mingeid meetmeid.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 16. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 15. juuni 2006
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
J. L. DEMARTY

(1) ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni
määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).
(2) ELT L 174, 7.7.2005, lk 15.

(3) EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).
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II
(Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik)

KOMISJON

KOMISJONI OTSUS,
7. juuni 2006,
millega muudetakse otsuseid 2001/881/EÜ ja 2002/459/EÜ piiripunktide loetelu osas
(teatavaks tehtud numbri K(2006) 2178 all)
(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/414/EÜ)
tide korraldatavate kontrollide üksikasjalikke eeskirju, (4)
tuleks ajakohastada, et võtta arvesse eelkõige kõnealuste
piiripunktidega seotud arenguid teatavates liikmesriikides
ja vastavalt käesolevale otsusele teostatud kontrolle.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi
90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses
teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 3,

(2)

Otsuses 2001/881/EÜ sätestatud piiripunktide loetelu
(edaspidi “loetelu”) sisaldab iga piiripunkti TRACESi
üksuse numbrit. TRACES on arvutisüsteem, mis on
võetud kasutusele komisjoni 30. märtsi 2004. aasta otsusega 2004/292/EÜ TRACESi süsteemi kasutuselevõtmise
kohta ja otsuse 92/486/EMÜ muutmise kohta. (5)
TRACES asendab varasemat ANIMO süsteemi, mis
põhines komisjoni 19. juuli 1991. aasta otsusega
91/398/EMÜ (veterinaarasutusi ühendava arvutivõrgu
(ANIMO) kohta) (6) kehtestatud arvutivõrgul loomade ja
teatavate toodete liikumise jälgimiseks ühendusesisese
kaubanduse ja impordi korral.

(3)

Pärast
rahuldavat
kontrolli
vastavalt
otsusele
2001/881/EÜ tuleks lisada loetelusse täiendavate piiripunktidena Gdansk, Dorohusk ja Terespol-Kobylany
Poolas.

(4)

Prantsusmaalt, Hispaanialt, Rootsilt ja Ühendkuningriigilt
saadud teatiste alusel tuleks loetelust välja jätta järgmised
piiripunktid: Nantes Prantsusmaal, Pasajes Hispaanias,
Norrköping Rootsis ja Shoreham Ühendkuningriigis.

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi
91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest
riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise
põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ,
90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ, (2) eriti selle artikli 6 lõiget 4,
võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi
97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse
toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, (3) eriti selle
artikli 6 lõiget 2,
ning arvestades järgmist:
(1)

Komisjoni 7. detsembri 2001. aasta otsust 2001/881/EÜ,
millega koostatakse kolmandatest riikidest pärit loomade
ja loomsete toodete veterinaarkontrolliks heakskiidetud
piiripunktide loetelu ja ajakohastatakse komisjoni eksper-

(1) EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29. Direktiivi on viimati muudetud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/33/EÜ (EÜT
L 315, 19.11.2002, lk 14).
(2) EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56. Direktiivi on viimati muudetud 2003.
aasta ühinemisaktiga.
(3) EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165,
30.4.2004, lk 1).

(4) EÜT L 326, 11.12.2001, lk 44. Otsust on viimati muudetud otsusega 2006/117/EÜ (ELT L 53, 23.2.2006, lk 1).
(5) ELT L 94, 31.3.2004, lk 63. Otsust on viimati muudetud otsusega
2005/515/EÜ (ELT L 187, 19.7.2005, lk 29).
(6) EÜT L 221, 9.8.1991, lk 30.

L 164/28

(5)

ET

Euroopa Liidu Teataja

Lisaks sellele tuleks loetelu ajakohastada, et võtta arvesse
hiljutisi muudatusi seoses otsuse 2001/881/EÜ kohaselt
juba heakskiidetud piiripunktides kontrollitavate loomade
ja toodete kategooriatega ning kõnealustes piiripunktides
asuvate kontrollikeskuste korraldusega.

16.6.2006

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Otsuse 2001/881/EÜ lisa asendatakse käesoleva otsuse I lisa
tekstiga.
Artikkel 2

(6)

(7)

Komisjoni 4. juuni 2002. aasta otsuses 2002/459/EÜ,
milles loetletakse ANIMO arvutivõrgu üksused ja millega
tunnistatakse kehtetuks otsus 2000/287/EÜ, (1) esitatud
üksuste loetelu sisaldab iga ühenduse piiripunkti
TRACESi üksuse numbrit. Ühenduse õigusaktide järjepidevuse tagamiseks tuleks seda loetelu ajakohastada nii, et
see kajastaks kõiki muudatusi ja oleks ühtlasi identne
otsuses 2001/881/EÜ esitatud loeteluga. Seepärast tuleks
otsust 2002/459/EÜ vastavalt muuta.

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas
toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

(1) EÜT L 159, 17.6.2002, lk 27. Otsust on viimati muudetud otsusega
2006/117/EÜ.

Otsuse 2002/459/EÜ lisa muudetakse kooskõlas käesoleva
otsuse II lisaga.
Artikkel 3
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. juuni 2006
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Markos KYPRIANOU
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I LISA
“PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANEXO — ANNEXE — ALLEGATO —
PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA —
PRILOGA — LIITE — BILAGA
SEZNAM SCHVÁLENÝCH STANOVIŠŤ HRANIČNÍCH KONTROL — LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDER — VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTROLLSTELLEN — KOKKULEPITUD
PIIRIKONTROLLI PUNKTIDE NIMEKIRI — ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠIΘΕΩΡΗΣΗΣ — LIST OF AGREED BORDER INSPECTIONS POSTS — LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN
FRONTERIZOS AUTORIZADOS — LISTE DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS — ELENCO
DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI — APSTIPRINĀTO ROBEŽKONTROLES PUNKTU
SARAKSTS — SUTARTŲ PASIENIO KONTROLĖS POSTŲ SĄRAŠAS — A MEGÁLLAPODÁS SZERINTI
HATÁRELLENŐRZŐ PONTOK — LISTA TA' POSTIJIET MIFTIEHMA GĦAL SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERA
— LIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS — WYKAZ UZGODNIONYCH PUNKTÓW
KONTROLI GRANICZNEJ — LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS — ZOZNAM SCHVÁLENÝCH HRANIČNÝCH INŠPEKČNÝCH STANÍC — SEZNAM DOGOVORJENIH MEJNIH KONTROLNIH TOČK
— LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA — FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA
GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1=

Název — Navn — Name — Nimi — Ονομασία — Name — Nombre — Nom — Nome — Nosaukums — Pavadinimas — Név — Isem
— Naam — Nazwa — Nome — Meno — Ime — Nimi — Namn

2=

TRACES kód — Traces-kode — Traces-Code — TRACESI-kood — Κωδικός Traces — Traces code — Código Traces — Code Traces —
Codice Traces — TRACES kods — TRACES kodas — Traces-kód — Kodiċi-Traces — Traces-Code — Kod Traces — Código Traces —
Kód Traces — Traces-koda — Traces-koodi — Traces-kod

3=

Typ — Type — Art — Tüüp — Φύση — Type — Tipo — Type — Tipo — Tips — Tipas — Típus — Tip — Type — Rodzaj punktu
— Tipo — Typ — Tip — Tyyppi — Typ
A = Letiště — Lufthavn — Flughafen — Lennujaam — Αεροδρόμιο — Airport — Aeropuerto — Aéroport — Aeroporto — Lidosta — Oro
uostas — Repülőtér — Ajruport — Luchthaven — Na lotnisku — Aeroporto — Letisko — Letališče — Lentokenttä — Flygplats
F = Železnice — Jernbane — Schiene — Raudtee — Σιδηρόδρομος — Rail — Ferrocarril — Rail — Ferrovia — Dzelzceļš — Geležinkelis —
Vasút — Ferrovija — Spoorweg — Na przejściu kolejowym — Caminho-de-ferro — Železnica — Železnica — Rautatie — Järnväg
P = Přístav — Havn — Hafen — Sadam — Λιμένας — Port — Puerto — Port — Porto — Osta — Uostas — Kikötő — Port — Zeehaven
— Na przejściu morskim — Porto — Prístav — Pristanišče — Satama — Hamn
R = Silnice — Landevej — Straße — Maantee — Οδός — Road — Carretera — Route — Strada — Ceļš — Kelias — Közút — Triq — Weg
— Na przejściu drogowym — Estrada — Cesta — Cesta — Maantie — Väg

4=

Kontrolní středisko — Inspektionscenter — Kontrollzentrum — Kontrollkeskus — Κέντρo ελέγχου — Inspection centre — Centro de
inspección — Centre d'inspection — Centro d'ispezione — Pārbaudes centrs — Kontrolės centras — Ellenőrző központ — Ċentru ta'
spezzjoni — Inspectiecentrum — Ośrodek kontroli — Centro de inspecção — Inšpekčné stredisko — Kontrolno središče — Tarkastuskeskus — Kontrollcentrum

5=

Produkty — Produkter — Erzeugnisse — Tooted — Προϊόντα — Products — Productos — Produits — Prodotti — Produkti —
Produktai — Termékek — Prodotti — Producten — Produkty — Produtos — Produkty — Proizvodi — Tuotteet — Produkter
HC = Všechny výrobky pro lidskou spotřebu — Alle produkter til konsum — Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnisse —
Kõik inimtarbitavad tooted — Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση — All products for Human Consumption — Todos los
productos destinados al consumo humano — Tous produits de consommation humaine — Prodotti per il consumo umano — Visi
patēriņa produkti — Visi žmonių maistui tinkami vartoti produktai — Az emberi fogyasztásra szánt összes termék — Il-Prodotti kollha
għall-Konsum tal-Bniedem — Producten voor menselijke consumptie — Produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi — Todos os
produtos para consumo humano — Všetky produkty na ľudskú spotrebu — Vsi proizvodi za prehrano ljudi — Kaikki ihmisravinnoksi
tarkoitetut tuotteet — Produkter avsedda för konsumtion
NHC = Ostatní výrobky — Andre produkter — Andere Erzeugnisse — Teised tooted — Λοιπά προϊόντα — Other products — Otros productos
— Autres produits — Altri prodotti — Citi produkti — Kiti produktai — Egyéb termékek — Prodotti Oħra — Andere producten —
Produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi — Outros produtos — Ostatné produkty — Drugi proizvodi — Muut tuotteet —
Andra produkter
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NT = Žádné teplotní požadavky — Ingen temperaturkrav — Ohne Temperaturanforderungen — Ilma temperatuuri nõueteta — Δεν απαιτείται
χαμηλή θερμοκρασία — no temperature requirements — Sin requisitos de temperatura — sans conditions de température — che non
richiedono temperature specifiche — Nav prasību attiecībā uz temperatūru — Nėra temperatūros reikalavimų — Nincsenek hőmérsékleti követelmények — ebda ħtiġijiet ta' temperatura — geen temperaturen vereist — Produkty niewymagające przechowywania w
obniżonej temperaturze — sem exigências quanto à temperatura — Žiadne požiadavky na teplotu — Nobenih temperaturnih zahtev —
Ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia — Inga krav på temperatur
T = Zmražené/chlazené výrobky — Frosne/kølede produkter — Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse — Külmutatud/jahutatud tooted — Προϊόντα κατεψυγμένα/διατηρημένα με απλή ψύξη — Frozen/Chilled products — Productos congelados/refrigerados — Produits congelés/
réfrigérés — Prodotti congelati/refrigerati — Sasaldēti/atdzesēti produkti — Užšaldyti/atšaldyti produktai — Fagyasztott/hűtött termékek
— Prodotti ffriżati/mkessħin — Bevroren/gekoelde producten — Produkty wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze —
Produtos congelados/refrigerados — Mrazené/chladené produkty — Zamrznjeni/ohlajeni proizvodi — Pakastetut/jäähdytetyt tuotteet —
Frysta/kylda produkter
T(FR) = Zmražené výrobky — Frosne produkter — Gefrorene Erzeugnisse — Külmutatud tooted — Προϊόντα κατεψυγμένα — Frozen products
— Productos congelados — Produits congelés — Prodotti congelati — Sasaldēti produkti — Užšaldyti produktai — Fagyasztott
termékek — Prodotti ffriżati — Bevroren producten — Produkty wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia — Produtos
congelados — Mrazené produkty — Zamrznjeni proizvodi — Pakastetut tuotteet — Frysta produkter
T(CH) = Chlazené výrobky — Kølede produkter — Gekühlte Erzeugnisse — Jahutatud tooted — Διατηρημένα με απλή ψύξη — Chilled products
— Productos refrigerados — Produits réfrigérés — Prodotti refrigerati — Atdzesēti produkti — Atšaldyti produktai — Hűtött termékek
— Prodotti mkessħin — Gekoelde producten — Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia — Produtos
refrigerados — Chladené produkty — Ohlajeni proizvodi — Jäähdytetyt tuotteet — Kylda produkter
6=

Živá zvířata — Levende dyr — Lebende Tiere — Elusloomad — Ζωντανά ζώα — Live animals — Animales vivos — Animaux vivants
— Animali vivi — Dzīvi dzīvnieki — Gyvi gyvūnai — Élő állatok — Annimali ħajjin — Levende dieren — Zwierzęta — Animais vivos
— Živé zvieratá — Žive živali — Elävät eläimet — Levande djur
U = Kopytníci: skot, prasata, ovce, kozy, volně žijící a domácí lichokopytníci — Hovdyr: kvæg, svin, får, geder, og husdyr eller vildtlevende
dyr af hesteracen — Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde — Kabja- ja sõralised: veised, sead, lambad,
kitsed, mets- ja koduhobused — Οπληφόρα: βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, άγρια και κατοικίδια μόνοπλα — Ungulates: cattle, pigs, sheep,
goats, wild and domestic solipeds — Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvajes — Ongulés: les
bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages — Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o
selvatici — Nagaiņi: liellopi, cūkas, aitas, kazas, savvaļas un mājas nepārnadži — Kanopiniai: galvijai, kiaulės, avys, ožkos, laukiniai ir
naminiai neporakanopiniai — Patások: marha, sertés, juh, kecske, vad és házi páratlanujjú patások — Hoefdieren: runderen, varkens,
schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen — Ungulati: baqar, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, solipedi salvaġġi u domestiċi —
Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou selvagens — Zwierzęta kopytne: bydło, świnie, owce, kozy,
konie i koniowate — Kopytníky: dobytok, ošípané, ovce, kozy, voľne žijúce a domáce nepárnokopytníky — Kopitarji: govedo, prašiči,
ovce, koze, divji in domači enokopitarji — Sorkka- ja kavioeläimet: naudat, siat, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kotieläminä
pidettävät kavioeläimet — Hovdjur: nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur
E = Registrovaní koňovití podle definice ve směrnici Rady 90/426/EHS — Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF —
Registrierte Equiden wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt — Ülemkogu direktiivis 90/426/EMÜ märgitud registreeritud hobuslased — Καταχωρισμένα ιπποειδή όπως ορίζεται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου — Registered Equidae as defined in
Council Directive 90/426/EEC — Équidos registrados definidos en la Directiva 90/426/CEE del Consejo — Équidés enregistrés au sens
de la directive 90/426/CEE — Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio — Reģistrēts Equidae saskaņā ar
Padomes Direktīvu 90/426/EEK — Registruoti kanopiniai, kaip numatyta Tarybos direktyvoje 90/426/EEB — A 90/426/EGK tanácsi
irányelv szerint regisztrált lófélék — Ekwidi rreġistrati kif iddefinit fid-Direttiva tal-Kunsill 90/426/KEE — Geregistreerde paardachtigen
als omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad — Konie i koniowate określone w dyrektywie Rady 90/426/EWG — Equídeos
registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho — Registrované zvieratá koňovité, ako je definované v smernici
Rady 90/426/EHS — Registrirani kopitarji, kakor so opredeljeni v Direktivi Sveta 90/426/EGS — Rekisteröidyt hevoseläimet kuten
määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY — Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG
O = Ostatní zvířata (včetně zvířat v zoologické zahradě) — Andre dyr (herunder dyr fra zoologiske haver) — Andere Tiere (einschließlich
Zootiere) — Teised loomad (kaasa arvatud loomaaialoomad) — Λοιπά ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ζώων των ζωολογικών κήπων) —
Other animals (including zoo animals) — Otros animales (incluidos los de zoológico) — Autres animaux (y compris les animaux de
zoos) — Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) — Citi dzīvnieki (ieskaitot zoodārza dzīvniekus) — Kiti gyvūnai
(įskaitant zoologijos sodų gyvūnus) — Egyéb állatok (beleértve az állatkerti állatokat) — Annimali oħra (inklużi annimali taż-żu) —
Andere dieren (met inbegrip van dierentuindieren) — Pozostałe zwierzęta (w tym do ogrodów zoologicznych) — Outros animais
(incluindo animais de jardim zoológico) — Ostatné zvieratá (vrátane zvierat v ZOO) — Druge živali (vključno z živalmi za živalski vrt)
— Muut eläimet (myös eläintarhoissa olevat eläimet) — Andra djur (även djur från djurparker)

5–6 =

Zvláštní poznámky — Særlige betingelser — Spezielle Bemerkungen — Erimärkused — Ειδικές παρατηρήσεις — Special remarks —
Menciones especiales — Mentions spéciales — Note particolari — Īpašas atzīmes — Specialios pastabos — Különleges észrevételek —
Rimarki speċjali — Bijzondere opmerkingen — Szczególne uwagi — Menções especiais — Osobitné poznámky — Posebne opombe —
Erityismainintoja — Anmärkningar
* = Pozdrženo na základě článku 6 směrnice 97/78/ES až do dalšího oznámení, jak je uvedeno ve sloupcích 1, 4, 5 a 6 — Ophævet indtil
videre i henhold til artikel 6 i direktiv 97/78/EF som angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6 — Bis auf weiteres nach Artikel 6 der Richtlinie
97/78/EG ausgesetzt, wie in den Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerkt — Peatatud direktiivi 97/78/EÜ artikli 6 alusel edasise teavitamiseni,
nagu märgitud veergudes 1, 4, 5 ja 6 — Έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 97/78/ΕΚ μέχρι νεωτέρας όπως σημειώνεται
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στις στήλες 1, 4, 5 και 6 — Suspended on the basis of Article 6 of Directive 97/78/EC until further notice, as noted in columns 1, 4, 5
and 6 — Autorización suspendida hasta nuevo aviso en virtud del artículo 6 de la Directiva 97/78/CE (columnas 1, 4, 5 y 6) —
Suspendu jusqu'à nouvel ordre sur la base de l'article 6 de la directive 97/78/CE, comme indiqué dans les colonnes 1, 4, 5 et 6 —
Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5
e 6 — Apturēts, pamatojoties uz Direktīvas 97/78/EK 6. pantu, līdz tālākiem ziņojumiem, kā minēts kolonnās 1, 4, 5 un 6 —
Sustabdyta remiantis Direktyvos 97/78/EB 6 straipsniu iki tolesnio pranešimo, kaip nurodyta 1, 4, 5 ir 6 skiltyse — További értesítésig
a 97/78/EK irányelv 6. cikke alapján felfüggesztve, ami az 1., 4., 5. és 6. oszlopokban jelzésre került — Sospiża abbażi ta' l-Artikolu 6
tad-Direttiva 97/78/KE sakemm jinħareġ avviż ieħor, kif imsemmi fil-kolonni 1, 4, 5 u 6 — Erkenning voorlopig opgeschort op grond
van artikel 6 van Richtlijn 97/78/EG, zoals aangegeven in de kolommen 1, 4, 5 en 6 — Zawieszona do odwołania na podstawie art. 6
dyrektywy 97/78/WE, zgodnie z treścią kolumn 1, 4, 5 i 6 — Suspensas, com base no artigo 6.o da Directiva 97/78/CE, até que haja
novas disposições, tal como referido nas colunas 1, 4, 5 e 6 — Pozastavené na základe článku 6 smernice 97/78/ES do ďalšieho
oznámenia, ako je uvedené v stĺpcoch 1, 4, 5 a 6 — Do nadaljnjega odloženo na podlagi člena 6 Direktive 97/78/ES, kakor je
navedeno v stolpcih 1, 4, 5 in 6 — Ei sovelleta direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin ilmoitetaan, siten kuin 1, 4, 5
ja 6 sarakkeessa esitetään — Upphävd tills vidare på grundval av artikel 6 i direktiv 97/78/EG, vilket anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6
(1) = Kontrola v souladu s požadavky rozhodnutí Komise 93/352/EHS s výkonem čl. 19 odst. 3 směrnice Rady 97/78/ES — Kontrol efter
Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 97/78/EF — Kontrolle erfolgt in
Übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EG der Kommission, die in Ausführung des Artikels 19 Absatz 3
der Richtlinie 97/78/EW des Rates angenommen wurde — Kontrollida kooskõlas Komisjoni Otsusega 93/352/EMÜ Ülemkogu Direktiivi 97/78/EÜ artikli 19(3) täideviimisel — Ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής που έχει ληφθεί
κατ' εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου — Checking in line with the requirements of
Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of Article 19(3) of Council Directive 97/78/EC — De acuerdo con los requisitos
de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del artículo 19, apartado 3, de la Directiva 97/78/CE del Consejo —
Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commission prise en application de l'article 19, paragraphe 3, de la
directive 97/78/CE du Conseil — Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione
dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio — Pārbaude saskaņā ar Komisijas Lēmuma 93/352/EEK prasībām,
ieviešot Padomes Direktīvas 97/78/EK 19. panta 3. punktu — Kontrola v súlade s požiadavkami rozhodnutia Komisie 93/352/EHS,
prijatými pri vykonávaní článku 19, ods. 3 smernice Rady 97/78/ES — Patikrinimas pagal Komisijos sprendimo 93/352/EEB reikalavimus, vykdant Tarybos direktyvos 97/78/EB 19 straipsnio 3 punktą — A 93/352/EGK bizottsági határozat követelményeivel összhangban ellenőrizve, a 97/78/EK tanácsi irányelv 19. cikkének (3) bekezdése szerint végrehajtva — Iċċekkjar skond il-ħtiġijiet tadDeċiżjoni tal-Kummissjoni 93/352/KEE meħuda biex jitwettaq l-Artikolu 19(3) tad-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE — Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG — Kontrola
zgodna z wymogami decyzji Komisji 93/352/EWG podjętej w ramach wykonania art. 19 ust. 3 dyrektywy Rady 97/78/WE —
Controlos nas condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n.o 3 do artigo 19.o da Directiva 97/78/CE do
Conselho — Kontrola v súlade s požiadavkami rozhodnutia Komisie 93/352/EHS prijatými pri vykonávaní článku 19 ods. 3 smernice
Rady 97/78/ES — Preverjanje v skladu z zahtevami Odločbe Komisije 93/352/EGS, z namenom izvrševanja člena 19(3) Direktive Sveta
97/78/ES — Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19
artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti — Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagis för
tillämpning av artikel 19.3 i rådets direktiv 97/78/EG
(2) = Pouze balené výrobky — Kun emballerede produkter — Nur umhüllte Erzeugnisse — Ainult pakitud tooted — Συσκευασμένα προϊόντα
μόνο — Packed products only — Únicamente productos embalados — Produits emballés uniquement — Prodotti imballati unicamente
— Tikai fasēti produkti — Tiktai supakuoti produktai — Csak csomagolt áruk — Prodotti ppakkjati biss — Uitsluitend verpakte
producten — Tylko produkty pakowane — Apenas produtos embalados — Len balené produkty — Samo pakirani proizvodi —
Ainoastaan pakatut tuotteet — Endast förpackade produkter
(3) = Pouze rybářské výrobky — Kun fiskeprodukter — Ausschließlich Fischereierzeugnisse — Ainult pakitud kalatooted — Αλιεύματα μόνο
— Fishery products only — Únicamente productos pesqueros — Produits de la pêche uniquement — Prodotti della pesca unicamente
— Tikai zivju produkti — Tiktai žuvininkystės produktai — Csak halászati termékek — Prodotti tas-sajd biss — Uitsluitend visserijproducten — Tylko produkty rybne — Apenas produtos da pesca — Len produkty rybolovu — Samo ribiški proizvodi — Ainoastaan
kalastustuotteet — Endast fiskeriprodukter
(4) = Pouze živočišné bílkoviny — Kun animalske proteiner — Nur tierisches Eiweiß — Ainult loomsed valgud — Ζωικές πρωτεΐνες μόνο —
Animal proteins only — Únicamente proteínas animales — Uniquement protéines animales — Unicamente proteine animali — Tikai
dzīvnieku proteīns — Tiktai gyvuliniai baltymai — Csak állati fehérjék — Proteini ta' l-annimali biss — Uitsluitend dierlijke eiwitten —
Tylko białko zwierzęce — Apenas proteínas animais — Len živočíšne bielkoviny — Samo živalske beljakovine — Ainoastaan eläinproteiinit — Endast djurprotein
(5) = Pouze surové kůže s vlnou — Kun uld, skind og huder — Nur Wolle, Häute und Felle — Ainult villad, karusnahad ja loomanahad —
Έριο και δέρματα μόνο — Wool hides and skins only — Únicamente lana, cueros y pieles — Laine et peaux uniquement — Lana e pelli
unicamente — Tikai dzīvnieku vilna un zvērādas — Tiktai vilnos kailiai ir odos — Csak irhák és bőrök — Ġlud tas-suf biss —
Uitsluitend wol, huiden en vellen — Tylko skóry futerkowe i inne — Apenas lã e peles — Len vlnené prikrývky a kože — Samo kožuh
in koža — Ainostaan villa, vuodat ja nahat — Endast ull, hudar och skinn
(6) = Pouze tekuté tuky, oleje a rybí tuky — Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier — Nur flüssige Fette, Öle und Fischöle — Ainult
vedelad rasvad, õlid ja kalaõlid — Μόνον υγρά λίπη, έλαια και ιχθυέλαια — Only liquid fats, oils, and fish oils — Sólo grasas líquidas,
aceites y aceites de pescado — Graisses, huiles et huiles de poisson liquides uniquement — Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di
pesce — Tikai šķidrie tauki, eļļa un zivju eļļa — Tiktai skysti riebalai, aliejus ir žuvų taukai — Csak folyékony zsírok, olajok és halolajok
— Xaħmijiet likwidi, żjut, u żjut tal-ħut biss — Uitsluitend vloeibare vetten, oliën en visolie — Tylko płynne tłuszcze, oleje i oleje rybne
— Apenas gorduras líquidas, óleos e óleos de peixe — Len tekuté tuky, oleje a rybie oleje — Samo tekoče maščobe, olja in ribja olja —
Ainoastaan nestemäiset rasvat, öljyt ja kalaöljyt — Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor
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Islandští poníci (pouze od dubna do října) — Islandske ponyer (kun fra april til oktober) — Islandponys (nur von April bis Oktober) —
Islandi ponid (ainult aprillist oktoobrini) — Μικρόσωμα άλογα (πόνυς) (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο μόνο) — Icelandic ponies (from
April to October only) — Poneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre) — Poneys d'Islande (d'avril à octobre uniquement)
— Poneys islandesi (solo da aprile ad ottobre) — Islandes poniji (tikai no aprīļa līdz oktobrim) — Islandijos poniai (tiktai nuo balandžio
iki spalio mėn.) — Izlandi pónik (csak áprilistól októberig) — Ponijiet Islandiżi (minn April sa Ottubru biss)) — Ijslandse pony's (enkel
van april tot oktober) — Kucyki islandzkie (tylko od kwietnia do października) — Poneys da Islândia (apenas de Abril a Outubro) —
Islandské poníky (len od apríla do októbra) — Islandski poniji (samo od aprila do oktobra) — Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta
lokakuuhun) — Islandshästar (endast från april till oktober)

(8) = Pouze koňovití — Kun enhovede dyr — Nur Einhufer — Ainult hobuslased — Μόνο ιπποειδή — Equidaes only — Equinos únicamente
— Équidés uniquement — Unicamente equidi — Tikai Equidae — Tiktai kanopiniai — Csak lófélék — Ekwidi biss — Uitsluitend
paardachtigen — Tylko koniowate — Apenas equídeos — Len zvieratá koňovité — Samo equidae — Ainoastaan hevoset — Endast
hästdjur

(9) = Pouze tropické ryby — Kun tropiske fisk — Nur tropische Fische — Ainult troopilised kalad — Τροπικά ψάρια μόνο — Tropical fish
only — Únicamente peces tropicales — Poissons tropicaux uniquement — Unicamente pesci tropicali — Tikai tropu zivis — Tiktai
tropinės žuvys — Csak trópusi halak — Ħut tropikali biss — Uitsluitend tropische vissen — Tylko ryby tropikalne — Apenas peixes
tropicais — Len tropické ryby — Samo tropske ribe — Ainoastaan trooppiset kalat — Endast tropiska fiskar

(10) = Pouze kočky, psi, hlodavci, zajícovci, živé ryby a plazi — Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk og krybdyr — Nur Katzen,
Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische und Reptilien — Ainult kassid, koerad, närilised, jäneselised, eluskalad, roomajad ja muud
linnud, välja arvatud jaanalinnulased — Μόνο γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόμορφα, ζωντανά ψάρια και ερπετά — Only cats, dogs, rodents,
lagomorphs, live fish, and reptiles — Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos y reptiles — Uniquement chats,
chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants et reptiles — Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi e rettili — Tikai
kaķi, suņi, grauzēji, lagomorphs, dzīvas zivis, un reptiļi — Tiktai katės, šunys, graužikai, kiškiniai, gyvos žuvys ir ropliai ir kiti paukščiai,
išskyrus raritae genties paukščius — Csak macskák, kutyák, rágcsálók, nyúlfélék, élő halak és hüllők — Qtates, klieb, rodenti, lagomorfi,
ħut ħaj, u rettili — Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vissen en reptielen — Tylko psy, koty, gryzonie,
zającokształtne, żywe ryby i gady — Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos e répteis — Len mačky, psy, hlodavce,
zajacovité, živé ryby a plazy — Samo mačke, psi, glodalci, lagomorfi, žive ribe in plazilci — Ainoastaan kissat, koirat, jyrsijät,
jäniseläimet, elävät kalat ja matelijat — Endast katter, hundar, gnagare, hardjur, levande fiskar och reptiler

(11) = Pouze krmiva ve velkém — Kun foderstoffer i løs afladning — Nur Futtermittel als Schüttgut — Ainult pakendamata loomatoit —
Ζωοτροφές χύμα μόνο — Only feedstuffs in bulk — Únicamente alimentos a granel para animales — Aliments pour animaux en vrac
uniquement — Alimenti per animali in massa unicamente — Tikai beramā lopbarība — Tiktai neįpakuoti pašarai — Csak ömlesztett
takarmányok — Oġġetti ta' l-għalf fi kwantitajiet kbar biss — Uitsluitend onverpakte diervoeders — Tylko żywność luzem — Apenas
alimentos para animais a granel — Len voľne ložené krmivá — Samo krma v razsutem stanju — Ainoastaan pakkaamaton rehu —
Endast foder i lösvikt

(12) = Pro (U), v případě lichokopytníků, pouze ti odeslaní do zoologické zahrady; a pro (O) pouze jednodenní kuřata, ryby, psi, kočky, hmyz
nebo jiná zvířata odeslaná do zoologické zahrady. — Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en zoologisk
have; og ved (O), kun daggamle kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have. — Für (U) im Fall von
Einhufern, nur an einen Zoo versandte Tiere; und für (O) nur Eintagsküken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere für einen Zoo
bestimmte Tiere. — Ainult (U) loomaaeda mõeldud hobuseliste puhul; ja ainult (O) ühepäevaste tibude, kalade, koerte, kasside, putukate
ja teiste loomaaeda mõeldud loomade puhul — Για την κατηγορία (U) στην περίπτωση των μόνοπλων, μόνο αυτά προς μεταφορά σε
ζωολογικό κήπο και για την κατηγορία (O), μόνο νεοσσοί μιας ημέρας, ψάρια, σκύλοι, γάτες, έντομα, ή άλλα ζώα προς μεταφορά σε ζωολογικό
κήπο. — For (U) in the case of solipeds, only those consigned to a zoo; and for (O), only day old chicks, fish, dogs, cats, insects, or
other animals consigned to a zoo — En lo que se refiere a (U) en el caso de solípedos, sólo los destinados a un zoológico; en cuanto a
(O), sólo polluelos de un día, peces, perros, gatos, insectos u otros animales destinados a un zoológico — Pour “U”, dans le cas des
solipèdes, uniquement ceux expédiés dans un zoo; et pour “O”, uniquement les poussins d'un jour, poissons, chiens, chats, insectes ou
autres animaux expédiés dans un zoo. — Per (U), nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati ad uno zoo, e per (O), soltanto pulcini di
un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati ad uno zoo. — (U) tikai tie nepārnadži, kas ir nodoti zoordārzam; (O) tikai
vienu dienu veci cāļi, zivis, suņi, kaķi, kukaiņi un citi dzīvnieki, kas ir nodoti zoodārzam. — (U) neporakanopinių atveju, tiktai jei
vežami į zoologijos sodą, ir (O) — tiktai vienadieniai viščiukai, žuvys, šunys, katės, vabzdžiai arba kiti į zoologijos sodą vežami gyvūnai
— Az (U) páratlanujjú patások esetében csak az állatkertbe szállított egyedek; az (O) esetében csak naposcsibék, halak, kutyák, macskák,
rovarok vagy egyéb állatkertbe szállított állatok — Għal (U) fil-każ ta' solipedi, dawk biss ikkonsenjati lil żu; u għal (O), flieles ta'
ġurnata żmien, ħut, klieb, qtates, insetti, jew annimali oħra kkonsenjati lil żu, biss — Voor (U) in het geval van eenhoevigen uitsluitend
naar een zoo verzonden dieren; en voor (O) uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, insecten of andere naar een zoo
verzonden dieren — Przy (U) w przypadku koniowatych tylko przeznaczone do zoo; a przy (O) tylko jednodzienne kurczęta, ryby, psy,
koty, owady i inne zwierzęta przeznaczone do zoo. — Relativamente a (U), no caso dos solípedes, só os de jardim zoológico;
relativamente a (O), só pintos do dia, peixes, cães, gatos, insectos ou outros animais de jardim zoológico — Pre (U) v prípade
nepárnokopytníkov len tie, ktoré sú posielané do ZOO; a pre (O) len jednodzien kurčatá, ryby, psy, mačky, hmyz alebo iné zvieratá
posielané do ZOO — Za (U) v primeru enokopitarjev, samo tisti, namenjeni v živalski vrt; in za (O), samo dan stari piščanci, ribe, psi,
mačke, žuželke, ali druge živali, namenjene v živalski vrt — Sorkka- ja kavioeläimistä (U) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut kavioeläimet; muista eläimistä (O) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut untuvikot, kalat, koirat, kissat, hyönteiset tai muut eläimet. — För (U)
när det gäller vilda och tama hovdjur, endast sådana som finns i djurparker; och för (O), endast daggamla kycklingar, fiskar, hundar,
katter, insekter eller andra djur i djurparker.
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(13) = Nagylak v Maďarsku: Toto je stanoviště hraniční kontroly (pro výrobky) a hraniční přechod (pro živá zvířata) na maďarsko-rumunské
hranici, které podléhá přechodným opatřením pro výrobky i pro živá zvířata vyjednaných a stanovených ve smlouvě o přistoupení. Viz
rozhodnutí Komise 2003/630/ES (Úř. věst. L 218, 30.8.2003, s. 55) a 2004/253/ES (Úř. věst. L 79, 17.3.2004, s. 47). — Nagylak HU:
Dette er et grænsekontrolsted (for produkter) og overgangssted (for levende dyr) på grænsen mellem Ungarn og Rumænien, som er
omfattet af overgangsbestemmelser, man har forhandlet sig frem til og fastsat i tiltrædelsestraktaten, for så vidt angår såvel produkter
som levende dyr. Jf. Kommissionens beslutning 2003/630/EF (EUT L 218 af 30.8.2003, s. 55) + 2004/253/EF (EUT L 79 af 17.3.2004,
s. 47). — Nagylak HU: Dies ist eine Grenzkontrollstelle (für Erzeugnisse) und ein Grenzübergang (für lebende Tiere) an der Grenze
zwischen Ungarn und Rumänien, der sowohl für Erzeugnisse als auch für lebende Tiere Übergangsmaßnahmen gemäß dem Beitrittsvertrag unterliegt. Siehe Entscheidung 2003/630/EG der Kommission — (ABl. L 218 vom 30.8.2003, S. 55) + 2004/253/EG — (ABl.
L 79 vom 17.3.2004, S. 47). — Nagylak HU: See on Ungari–Rumeenia piiri piirikontrollipunkt (toodete) ja ületuskoht (elusloomade),
mis allub läbiräägitud ja ühinemislepinguga kehtestatud üleminekumeetmetele nii toodetele kui elusloomade. Vaata komisjoni otsuseid
2003/630/EÜ — ELT L 218, 30.8.2003, lk 55, ja 2004/253/EÜ — ELT L 79, 17.3.2004, lk 47. — Nagylak HU: πρόκειται για
μεθοριακό σταθμό επιθεώρησης (για προϊόντα) και σημείο διέλευσης (για ζώντα ζώα) στα ουγγρορουμανικά σύνορα, που υπόκειται σε
μεταβατικά μέτρα τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και ενσωματώθηκαν στη συνθήκη προσχώρησης τόσο για τα προϊόντα
όσο και για τα ζώντα ζώα. Βλέπε απόφαση 2003/630/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 218 της 30.8.2003, σ. 55) και 2004/253/EK (EE L 79 της
17.3.2004, σ. 47). — Nagylak HU: This is a border inspection post (for products) and crossing point (for live animals) on the
Hungarian-Romanian Border, subject to transitional measures as negotiated and laid down in the Treaty of Accession for both
products and live animals. See Commission Decisions 2003/630/EC (OJ L 218, 30.8.2003, p. 55) and 2004/253/EC (OJ L 79,
17.3.2004). — Nagylak HU: Se trata de un puesto de inspección fronterizo (para productos) y un punto de paso (para animales
vivos) de la frontera húngaro-rumana, sujeto a medidas transitorias, tanto para productos como para animales vivos, tal como se
negoció y estableció en el Tratado de adhesión. Véanse las Decisiones 2003/630/CE (DO L 218 de 30.8.2003, p. 55) y 2004/253/CE
(DO L 79 de 17.3.2004, p. 47) de la Comisión — Nagylak HU: il s'agit d'un poste d'inspection frontalier (pour les produits) et d'un lieu
de passage en frontière (pour les animaux vivants) à la frontière entre la Hongrie et la Roumanie, qui est soumis à des mesures
transitoires conformément aux négociations et aux dispositions inscrites dans le traité d'adhésion pour les produits et les animaux
vivants. Voir la décision 2003/630/CE de la Commission (JO L 218 du 30.8.2003, p. 55) + 2004/253/CE (JO L 79 du 17.3.2004) —
Nagylak HU: si tratta di un posto d'ispezione (per i prodotti) e di un punto di attraversamento (per gli animali vivi) sul confine
Ungheria-Romania, assoggettato alle misure transitorie negoziate e stabilite nel trattato di adesione per i prodotti e per gli animali vivi.
Cfr. decisioni della Commissione 2003/630/CE (GU L 218 del 30.8.2003, pag. 55) e 2004/253/CE (GU L 79 del 17.3.2004) —
Nagilaka (Nagylak), HU: šis ir robežas pārbaudes punkts (produktiem) un robežas šķērsošanas punkts (dzīviem dzīvniekiem) uz
Ungārijas-Rumānijas robežas, kas ir pakļauta pārejas perioda kontrolei, kā ir apspriests un formulēts Pievienošanās līgumā atiecībā
gan uz produktiem, gan dzīviem dzīvniekiem. Skatīt Komisijas Lēmumus 2003/630/EK — OV L 218, 30.8.2003, 55. lpp. un
2004/253/EK — OV L 79, 17.3.2004. — Nagylak HU: tai pasienio kontrolės postas (produktams) ir vežimo punktas (gyviems
gyvūnams), esantis Vengrijos–Rumunijos pasienyje, pritaikant pereinamojo laikotarpio priemones, kaip suderėta ir numatyta Stojimo
sutartyje, produktams ir gyviems gyvūnams. Žr. Komisijos spendimas 2003/630/EB (OL L 218, 2003 8 30, p. 55) ir 2004/253/EB (OL
L 79, 2004 3 17, p. 47) — Nagylak HU: Ez egy állategészségügyi határállomás (áruk számára) és egy határátkelő a Magyar-román
határon, amelyre mind az áruk, mind az állatok esetében a csatlakozási szerződésben megtárgyalt és meghatározott átmeneti intézkedések vonatkoznak. Lásd a 2003/630/EK (HL L 218., 2003.8.30., 55. o.) és a 2004/253/EK (HL L 79., 2004.3.17., 47. o.) bizottsági
határozatokat. — Nagylak HU: Dan huwa post ta' spezzjoni ta' fruntiera (għall-prodotti) u l-punt tal-qsim (għall-annimali ħajjin) fuq ilFruntiera bejn l-Ungerija u r-Rumanija, suġġett għal miżuri transizzjonali kif innegozjati u stipulati fit-Trattat ta' Adezjoni kemm għallprodotti kif ukoll għall-annimali ħajjin. Ara d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2003/630/KE — OJ L 218, 30.8.2003, p; 55 u
2004/253/KE — OJ L 79, 17.3.2004. — Nagylak HU: Dit is een grensinspectiepost (voor producten) en een doorlaatpost (voor
levende dieren) aan de Hongaars-Roemeense grens waar zowel voor producten als voor levende dieren overgangsmaatregelen gelden
zoals overeengekomen en neergelegd in het Toetredingsverdrag. Zie Beschikking 2003/630/EG van de Commissie (PB L 218 van
30.8.2003, blz. 55) + 2004/253/EG (PB L 79 van 17.3.2004, blz. 47). — Nagylak HU: Jest to punkt kontroli granicznej (dla
produktów) i przejście (dla żywych zwierząt) na granicy węgiersko-rumuńskiej, podlegający środkom tymczasowym wynegocjowanym i określonym w Traktacie Akcesyjnym zarówno dla produktow i żywych zwierząt. Patrz: decyzje Komisji
2003/630/WE (Dz.U. L 218 z 30.8.2003, str. 55) i 2004/253/WE (Dz.U L 79 z 17.3.2004) — Nagylak HU: Trata-se de um posto de
inspecção fronteiriço (para produtos) e um ponto de passagem (para animais vivos) na fronteira húngaro-romena, sujeito a medidas de
transição, quer para produtos quer para animais vivos, tal como negociadas e estabelecidas no Acto de Adesão. Ver Decisão 2003/630/
/CE — JO L 218 de 30.8.2003, p. 55 + 2004/253/CE — JO L 79, 17.3.2004 — Nagylak HU: Toto je hraničná inšpekčná stanica (pre
produkty) a priesečník (pre živé zvieratá) na maďarsko-rumunských hraniciach podľa prechodných opatrení, ako boli dohodnuté a
ustanovené v zmluve o pristúpení pre produkty a aj živé zvieratá. Pozri rozhodnutia Komisie 2003/630/ES — Ú. v. EÚ L 218,
30.8.2003, s. 55, a 2004/253/ES — Ú. v. EÚ L 79, 17.3.2004. — Nagylak HU: To je mejna kontrolna točka (za proizvode) in
prehodna točka (za žive živali) na madžarsko-romunski meji, za katero veljajo prehodni ukrepi, kakor so bili izpogajani in določeni v
Pogodbi o pristopu, tako za proizvode kot za žive živali. Glej odločbi Komisije 2009/630/ES – UL L 218, 30.8.2003, str. 55 in
2004/253/ES – UL L 79, 17.3.2004, str. 47. — Nagylak HU: Tämä on Unkarin Romanian rajan vastainen rajatarkastusasema (tavarat)
ja ylikulkuasema (elävät eläimet), johon sovelletaan sekä tavaroiden että elävien eläinten osalta liittymissopimuksessa määrättyjä siirtymätoimenpiteitä. Ks. komission päätös 2003/630/EY (EUVL L 218, 30.8.2003, s. 55) ja 2004/253/EY (EUVL L 79, 17.3.2004, s. 47).
— Nagylak HU: Detta är en gränskontrollstation (för produkter) och gränsövergång (för levande djur) vid den ungersk-rumänska
gränsen, som är föremål för framförhandlade övergångsbestämmelser enligt anslutningsfördraget både vad avser produkter och levande
djur. Se kommissionens beslut 2003/630/EG (EUT L 218, 30.8.2003, s. 55) och 2004/253/EG (EUT L 79, 17.3.2004, s. 47).
(14) = Určeno k přepravě přes Evropské společenství pro zásilky s určitými výrobky živočišného původu pro lidskou spotřebu, které směřují
do nebo pocházejí z Ruska podle zvláštních postupů předpohládaných v příslušném právu Společenství. — Udpeget EF-transitsted for
sendinger af visse animalske produkter til konsum, som transporteres til eller fra Rusland i henhold til de særlige procedurer, der er
fastsat i de relevante EF-bestemmelser. — Für den Versand von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen
Ursprungs aus oder nach Russland durch das Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaft gemäß den in den einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft vorgesehenen Verfahren. — Määratud transiidiks üle Euroopa Ühenduse teatud inimtarbimiseks mõeldud
loomsete päritolu toodete partiidele, mis lähevad või tulevad Venemaalt ning on ette nähtud ühenduse seadusandluse vastavate
protseduuride alla kuulumiseks — Προς διαμετακόμιση ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από
τον άνθρωπο μέσω της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προερχόμενων από και κατευθυνόμενων προς τη Ρωσία, σύμφωνα με ειδικές διαδικασίες που
προβλέπονται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία. — Designated for transit across the European Community for consignments of certain
products of animal origin for human consumption, coming to or from Russia under the specific procedures foreseen in relevant

ET

L 164/34

Euroopa Liidu Teataja

16.6.2006

Community legislation — Designado para el tránsito a través de la Comunidad Europea de partidas de determinados productos de
origen animal destinados al consumo humano, que tienen Rusia como origen o destino, con arreglo a los procedimientos específicos
previstos en la legislación comunitaria pertinente — Désigné pour le transit, dans la Communauté européenne, d'envois de certains
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, en provenance ou à destination de la Russie selon les procédures
particulières prévues par la législation communautaire applicable — Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni
prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste
nella pertinente legislazione comunitaria. — Norīkojums sūtījumu tranzītam caur Eiropas Kopienu noteiktu dzīvnieku izcelsmes
produktu, kas tiek sūtīti uz Krieviju vai no tās, patēriņam saskaņā ar noteiktu, attiecīgā Kopienas likumdošanā paredzētu kārtību. —
Skirta tam tikrų gyvulinės kilmės produktų, skirtų žmonių maistui, siuntų tranzitui per Europos bendriją, vežamų į arba iš Rusijos
vadovaujantis specialia atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose numatyta tvarka — Az Európai Közösségen keresztül történő tranzit
szállításra kijelölve bizonyos emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek szállítmányai számára, amelyek Oroszországból érkeznek
a vonatkozó közösségi jogszabályokban előre elrendelt különleges eljárások szerint. — Allokat għat-traġitt tul il-Komunità Ewropea għal
kunsinji ta' ċerti prodotti għall-konsum tal-bniedem li joriġinaw mill-annimali, provenjenti minn jew diretti lejn ir-Russja taħt ilproċeduri speċifiċi previsti fil-leġislazzjoni Komunitarja rilevanti — Aangewezen voor doorvoer door de Europese Gemeenschap van
partijen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor menselijke consumptie, bestemd voor of afkomstig van
Rusland, overeenkomstig de specifieke procedures van de relevante communautaire wetgeving — Przeznaczone do przewozu przez
Wspólnotę Europejską przesyłek pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych lub pochodzących z Rosji, na podstawie szczególnych procedur przewidzianych w odpowiednich przepisach Wspólnoty. —
Designado para o trânsito, na Comunidade Europeia, de remessas de certos produtos de origem animal destinados ao consumo
humano, com destino à Rússia ou dela provenientes, ao abrigo dos procedimentos específicos previstos pela legislação comunitária
pertinente — Určené na tranzit cez Európske spoločenstvo pre zásielky určitých produktov živočíšneho pôvodu na ľudskú spotrebu
pochádzajúce z Ruska podľa osobitných postupov plánovaných v príslušnej legislatíve Spoločenstva — Določeno za tranzit preko
Evropske skupnosti za pošiljke nekaterih proizvodov živalskega izvora za prehrano ljudi, ki prihajajo iz Rusije po posebnih postopkih,
predvidenih v ustrezni zakonodaji Skupnosti. — Asetettu passitukseen Euroopan yhteisön kautta, kun on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi
tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetyksistä, jotka tulevat Venäjälle tai lähtevät sieltä yhteisön lainsäädännön mukaisia erityismenettelyjä noudattaen. — För transit genom Europeiska gemenskapen av sändningar av vissa produkter av animaliskt ursprung
avsedda att användas som livsmedel, som transporteras till eller från Ryssland enligt de särskilda förfaranden som fastställts i relevant
gemenskapslagstiftning.
(15) = Povoluje se omezený počet druhů podle definice příslušných vnitrostátních orgánů. — Et begrænset antal arter som fastsat af den
kompetente nationale myndighed. — Es ist nur eine begrenzte, von der zuständigen nationalen Behörde festgelegte Anzahl Arten
zugelassen. — Lubatud on ainult piiratud arv liike, mille on kindlaks määranud pädev siseriiklik asutus — Επιτρέπεται περιορισμένος μόνο
αριθμός ειδών, τα οποία καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή. — A limited number of species are permitted, as defined by the
competent national authority — Se permite un número limitado de especies, tal como lo establezca la autoridad nacional competente
— Suivant la définition de l'autorité nationale compétente, un nombre limité d'espèces est autorisé — Sono ammesse solo alcune specie
quali definite dall'autorità nazionale competente. — Atļauts ierobežots sugu skaits, kā noteikusi attiecīgās valsts kompetentā iestāde. —
Leidžiamas ribotas skaičius rūšių, kaip nustatyta kompetentingos nacionalinės institucijos — Korlátozott számú faj engedélyezett az
illetékes nemzeti hatóság meghatározása szerint. — Numru limitat ta' speċi huwa permess, kif definit mill-awtorità nazzjonali kompetenti. — Een beperkt aantal soorten is toegelaten, als omschreven door de bevoegde nationale autoriteit — Dopuszcza się ograniczoną
liczbę gatunków, jak określiły właściwe władze krajowe. — É permitido um número limitado de espécies, a definir pela autoridade
nacional competente — Je povolený obmedzený počet druhov, ako určil príslušný národný orgán. — Dovoljeno je omejeno število vrst,
kakor je določil pristojni nacionalni organ. — Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen määrittelemä rajoitettu määrä lajeja sallitaan. —
Ett begränsat antal arter tillåts, enligt vad som fastställts av den behöriga nationella myndigheten.

Země: Belgie — Land: Belgien — Land: Belgien — Riik: Belgia — Χώρα: Βέλγιο — Country: Belgium — País: Bélgica
— Pays: Belgique — Paese: Belgio — Valsts: Beļģija — Šalis: Belgija — Ország: Belgium — Pajjiż: Belġju —
Land: België — Kraj: Belgia — País: Bélgica — Krajina: Belgicko — Država: Belgija — Maa: Belgia — Land: Belgien
1

Antwerpen

Brussel-Zaventem

2

3

0502699

P

0502899

A

4

5

Kaai 650

HC, NHC

Kallo

HC, NHC

Flight Care

HC(2)

Flight Care 2

NHC(2)

Avia Partner

HC-T(2)

WFS

HC-T(2)

Swiss Port

HC(2)

Gent

0502999

P

HC-NT(6), NHC-NT(6)

Liège

0503099

A

HC, NHC-NT(2), NHC-T(FR)

6

U, E, O

U, E, O
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2

3

4

Oostende

0502599

P

HC-T(2)

Oostende

0503199

A

HC(2)

Zeebrugge

0502799

P

OCHZ

5

6

E

HC(2), NHC(2)

Země: Česká republika — Land: Tjekkiet — Land: Tschechische Republik — Riik: Tšehhi Vabariik — Χώρα: Τσεχική
Δημοκρατία — Country: Czech Republic — País: República Checa — Pays: République tchèque — Paese: Repubblica
ceca — Valsts: Čehija — Šalis: Čekijos Respublika — Ország: Cseh Köztársaság — Pajjiż: Repubblika Ċeka — Land:
Tsjechië — Kraj: Republika Czeska — País: República Checa — Krajina: Česká republika — Država: Češka —
Maa: Tšekki — Land: Tjeckien
1

Praha-Ruzyně

2

3

2200099

A

4

5

HC(2), NHC(2)

6

E, O

Země: Dánsko — Land: Danmark — Land: Dänemark — Riik: Taani — Χώρα: Δανία — Country: Denmark —
País: Dinamarca — Pays: Danemark — Paese: Danimarca — Valsts: Dānija — Šalis: Danija — Ország: Dánia —
Pajjiż: Danimarka — Land: Denemarken — Kraj: Dania — País: Dinamarca — Krajina: Dánsko — Država: Danska —
Maa: Tanska — Land: Danmark
1

2

3

Ålborg 1 (Greenland Port) 1

0902299

P

HC-T(FR)(1)(2)

Ålborg 2 (Greenland Port) 2

0951699

P

HC(2), NHC(2)

Århus

0902199

P

HC(1)(2),
NHC-T(FR),
NHC-NT(2)(11)

Esbjerg

0902399

P

HC-T(FR)(1)(2),
NHC-T(FR)(2),
NHC-NT(11)

Fredericia

0911099

P

HC(1)(2), NHC(2), NHC-(NT)11

Hanstholm

0911399

P

HC-T(FR)(1)(3)

Hirtshals

0911599

P

Billund

0901799

A

København

0911699

A

4

5

Centre 1

HC-T(FR)(1)(2)

Centre 2

HC-T(FR)(1)(2)
HC-T(1)(2), NHC(2)

Centre 1, SAS 1 (North)

HC(1)(2), NHC*

Centre 2, SAS 2 (East)

HC*, NHC(2)

Centre 3

6

U, E, O

U, E, O

København

0921699

P

HC(1), NHC-T(FR),
NHC-NT

Rønne

0941699

P

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Kolding

0901899

P

NHC(11)

Skagen

0901999

P

HC-T(FR)(1)(2)(3)
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Země: Německo — Land: Tyskland — Land: Deutschland — Riik: Saksamaa — Χώρα: Γερμανία — Country: Germany
— País: Alemania — Pays: Allemagne — Paese: Germania — Valsts: Vācija — Šalis: Vokietija — Ország: Németország
— Pajjiż: Ġermanja — Land: Duitsland — Kraj: Niemcy — País: Alemanha — Krajina: Nemecko — Država: Nemčija
— Maa: Saksa — Land: Tyskland
1

2

3

4

5

Berlin-Tegel

0150299

A

HC, NHC

Brake

0151599

P

NHC-NT(4)

Bremen

0150699

P

HC, NHC

Bremerhaven

0150799

P

HC, NHC

Cuxhaven

0151699

P

IC 1

HC-T(FR)(3)

IC 2

HC-T(FR)(3)

6

O

Düsseldorf

0151999

A

HC(2), NHT-T(CH)(2),
NHC-NT(2)

O

Frankfurt/Main

0151099

A

HC, NHC

U, E, O

Hahn Airport

0155999

A

HC(2), NHC(2)

O

Hamburg Flughafen

0150999

A

HC, NHC

U, E, O

Hamburg Hafen*

0150899

P

HC, NHC

*E(7)

Hannover-Langenhagen

0151799

A

HC(2), NHC(2)

O

Kiel

0152699

P

HC, NHC

E

Köln

0152099

A

HC(2), NHC(2)

O

Konstanz Straße

0153199

R

HC, NHC

U, E, O

Lübeck

0152799

P

HC, NHC

U, E

München

0149699

A

HC(2), NHC(2)

O

Rostock

0151399

P

HC, NHC

U, E, O

Rügen

0151199

P

HC(3)

Schönefeld

0150599

A

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Stuttgart

0149099

A

HC(2), NHC(2)

O

Weil/Rhein

0149199

R

HC, NHC

U, E, O

Weil/Rhein Mannheim

0153299

F

HC, NHC

Země: Estonsko — Land: Estland — Land: Estland — Riik: Eesti — Χώρα: Εσθονία — Country: Estonia — País: Estonia
— Pays: Estonie — Paese: Estonia — Valsts: Igaunija — Šalis: Estija — Ország: Észtország — Pajjiż: Estonja —
Land: Estland — Kraj: Estonia — País: Estónia — Krajina: Estónsko — Država: Estonija — Maa: Viro — Land: Estland
1

2

3

Luhamaa

2300199

R

Muuga

2300399

P

4

5

HC, NHC
I/C 1

HC, NHC-T(FR),
NHC-NT

AS Refetra

HC-T(FR)2

6

U, E

ET
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2

3

4

5

Narva

2300299

R

HC, NHC-NT

Paldiski

2300599

P

HC(2), NHC-NT(2)

Paljassare

2300499

P

HC-T(FR)(2)

6

Země: Řecko — Land: Grækenland — Land: Griechenland — Riik: Kreeka — Χώρα: Ελλάδα — Country: Greece —
País: Grecia — Pays: Grèce — Paese: Grecia — Valsts: Grieķija — Šalis: Graikija — Ország: Görögország — Pajjiż:
Greċja — Land: Griekenland — Kraj: Grecja — País: Grécia — Krajina: Grécko — Država: Grčija — Maa: Kreikka —
Land: Grekland
1

2

3

4

5

6

Evzoni

1006099

R

HC, NHC

U, E, O

Athens International Airport

1005599

A

HC(2), NHC-NT(2)

U, E, O

Idomeni

1006299

F

Kakavia

1007099

R

HC(2), NHC-NT

Neos Kafkassos

1006399

F

HC(2), NHC-NT

U, E, O

Neos Kafkassos

1006399

R

HC, NHC-NT

U, E, O

Ormenion*

1006699

R

HC(2), NHC-NT

*U, *O, *E

Peplos

1007299

R

HC(2), NHC-NT

E

Pireas

1005499

P

HC(2), NHC-NT

Promachonas

1006199

F

Promachonas

1006199

R

HC, NHC

U, E, O

Thessaloniki

1005799

A

HC(2), NHC-NT

O

Thessaloniki

1005699

P

HC(2), NHC-NT

U, E

U, E

U, E, O

Země: Španělsko — Land: Spanien — Land: Spanien — Riik: Hispaania — Χώρα: Ισπανία — Country: Spain —
País: España — Pays: Espagne — Paese: Spagna — Valsts: Spānija — Šalis: Ispanija — Ország: Spanyolország — Pajjiż:
Spanja — Land: Spanje — Kraj: Hiszpania — País: Espanha — Krajina: Španielsko — Država: Španija — Maa: Espanja
— Land: Spanien
1

A Coruña — Laxe

Algeciras

2

3

1148899

P

1147599

P

4

5

A Coruña

HC, NHC

Laxe

HC

Productos

HC, NHC

Animales

6

U, E, O

Alicante

1149999

A

HC(2), NHC(2)

Alicante

1148299

P

HC, NHC-NT

Almería

1150099

A

HC(2), NHC(2)

Almería

1148399

P

HC, NHC-NT

Asturias

1150199

A

HC(2)

O

O
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3

1150299

A
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4

5

Iberia

HC(2), NHC(2)

O

Flightcare

HC(2), NHC(2)

O

Barcelona

1147199

P

HC, NHC

Bilbao

1150399

A

HC(2), NHC(2)

Bilbao

1148499

P

HC, NHC-NT, NHC-T(FR)

Cádiz

1147499

P

HC, NHC

Cartagena

1148599

P

HC, NHC

Castellón

1149799

P

HC, NHC

Gijón

1148699

P

HC, NHC

Gran Canaria

1150499

A

HC(2), NHC-NT(2)

Huelva

1148799

P

Las Palmas de Gran Canaria

1148199

P

Puerto interior

HC

Puerto exterior

NHC-NT

Productos

HC, NHC

Animales
Madrid

1147899

A

6

O

O

U, E, O

Iberia

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2),
NHC-NT(2)

U, E, O

PER4

HC-T(CH)(2)

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2),
NHC-NT(2)

O

Málaga

1150599

A

HC(2), NHC(2)

O

Málaga

1147399

P

HC, NHC

U, E, O

Marín

1149599

P

HC, NHC-T(FR),
NHC-NT

Palma de Mallorca

1147999

A

HC(2)-NT, HC(2)-T(CH),
HC(2)-T(FR)*, NHC(2)-NT, NHC(2)T(CH), NHC(2)-T(FR)*

Santa Cruz de Tenerife

1148099

P

Dársena

HC

Dique

NHC

Santander

1150799

A

HC(2), NHC(2)

Santander

1148999

P

HC, NHC

Santiago de Compostela

1149899

A

HC(2), NHC(2)

San Sebastián*

1150699

A

HC(2)*, NHC(2)*

Sevilla

1150899

A

HC(2), NHC(2)

Sevilla

1149099

P

HC, NHC

O

U, E, O

O
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2

3

4

Tarragona

1149199

P

HC, NHC

Tenerife Norte

1150999

A

HC(2)

Tenerife Sur

1149699

A

Productos

5

HC(2), NHC(2)

Animales

U, E, O

Valencia

1151099

A

HC(2), NHC(2)

Valencia

1147299

P

HC, NHC

Vigo

1151199

A

HC(2), NHC(2)

Vigo

1147699

P

Vilagarcia — Ribeira — Caramiñal

Vitoria

1149499

1149299

P

A

O

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

Pantalán 3

HC-T(FR)(2,3)

Frioya

HC-T(FR)(2,3)

Frigalsa

HC-T(FR)(2,3)

Pescanova

HC-T(FR)(2,3)

Vieirasa

HC-T(FR)(3)

Fandicosta

HC-T(FR)(2,3)

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)

Vilagarcia

HC(2), NHC(2,11)

Ribeira

HC

Caramiñal

HC

Productos

HC(2), NHC-NT(2), NHC-T(CH)(2)

Animales
Zaragoza

1149399

6

U, E, O

A

HC(2)

Země: Francie — Land: Frankrig — Land: Frankreich — Riik: Prantsusmaa — Χώρα: Γαλλία — Country: France —
País: Francia — Pays: France — Paese: Francia — Valsts: Francija — Šalis: Prancūzija — Ország: Franciaország —
Pajjiż: Franza — Land: Frankrijk — Kraj: Francja — País: França — Krajina: Francúzsko — Država: Francija — Maa:
Ranska — Land: Frankrike
1

2

3

4

5

Beauvais

0216099

A

Bordeaux

0213399

A

HC-T(1), HC-NT, NHC

Bordeaux

0213399

P

HC-NT

Boulogne-sur-Mer

0216299

P

HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)

Brest

0212999

A

HC-T(CH)(1)(2)

Brest

0212999

P

HC-T(FR), NHC-T(FR)

6

E
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3

Châteauroux — Déols

0213699

A

Concarneau — Douarnenez

0222999

P

Deauville

0211499

A

Dunkerque

0215999

P

Ferney — Voltaire (Genève)

0220199

A

Le Havre

0217699

P

Lorient

0215699

P

Lyon — Saint-Exupéry

0216999

A

Marseille Port

0211399

P

16.6.2006

4

5

6

HC-T(2)
Concarneau

HC-T(1)(3)

Douarnenez

HC-T(FR)(1)(3)
E

Caraïbes

HC-T(1), HC-NT

Maison Blanche

NHC-NT
HC-T(1)(2), HC-NT, NHC

Hangar 56

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

Dugrand

HC-T(FR)(1)(2)

EFBS

HC-T(FR)(1)(2)

Fécamp

HC-NT(6), NHC-NT(6)

STEF TFE

HC-T(1), HC-NT

CCIM

NHC
HC-T(1), HC-NT, NHC

Hangar 14
Hôtel des services publics de la
Madrague

O

O
E

HC-T(1)(2), HC-NT(2)

Marseille Fos-sur-Mer

0231399

P

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

Marseille aéroport

0221399

A

HC-T(l), HC-NT, NHC-NT

Nantes-Saint-Nazaire

0214499

P

HC-T(l), HC-NT, NHC-NT

Nice

0210699

A

HC-T(CH)(2)

Orly

0229499

A

SFS

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

Air France

HC-T(l), HC-NT

Réunion Port Réunion

0229999

P

HC, NHC

Réunion Roland-Garros

0219999

A

HC, NHC

Roissy Charles-de-Gaulle

0219399

A

Air France

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

France Handling

HC-T(1), HC-NT, NHC

Station animalière

O

O

O

U, E, O

Rouen

0227699

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Saint-Louis Bâle

0216899

A

HC-T(1), HC-NT, NHC

Saint-Louis Bâle

0216899

R

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

ET
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2

3

4

Saint-Malo

0213599

P

NHC-NT

Saint-Julien Bardonnex

0217499

R

HC-T(1), HC-NT, NHC
Frontignan

5

6

U, O

HC-T(1), HC-NT

Toulouse-Blagnac

0213199

A

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

Vatry

0215199

A

HC-T(CH)(2)

O

Země: Irsko — Land: Irland — Land: Irland — Riik: Iirimaa — Χώρα: Ιρλανδία — Country: Ireland — País: Irlanda —
Pays: Irlande — Paese: Irlanda — Valsts: Īrija — Šalis: Airija — Ország: Írország — Pajjiż: Irlanda — Land: Ierland —
Kraj: Irlandia — País: Irlanda — Krajina: Írsko — Država: Irska — Maa: Irlanti — Land: Irland
1

2

3

4

5

Dublin Airport

0802999

A

Dublin Port

0802899

P

HC(2), NHC

Shannon

0803199

A

HC(2)
NHC(2)

6

E, O

U, E, O

Země: Itálie — Land: Italien — Land: Italien — Riik: Itaalia — Χώρα: Ιταλία — Country: Italy — País: Italia —
Pays: Italie — Paese: Italia — Valsts: Itālija — Šalis: Italija — Ország: Olaszország — Pajjiż: Italja — Land: Italië —
Kraj: Włochy — País: Itália — Krajina: Taliansko — Država: Italija — Maa: Italia — Land: Italien
1

2

3

4

5

6

Ancona

0310199

A

HC, NHC

Ancona

0300199

P

HC

Bari

0300299

P

HC, NHC

Bergamo

0303999

A

HC, NHC

Bologna-Borgo Panigale

0300499

A

HC, NHC

Campocologno

0303199

F

Chiasso

0310599

F

HC, NHC

U, O

Chiasso

0300599

R

HC, NHC

U, O

Gaeta

0303299

P

HC-T(3)

Genova

0301099

P

O
U

Calata Sanità
(terminal Sech)

HC, NHC-NT

Calata Bettolo
(terminal Grimaldi)

HC-T(FR)

Nino Ronco
(terminal Messina)

NHC-NT

Porto di Voltri
(Voltri)

HC, NHC-NT

Ponte Paleocapa

NHC-NT(6)

Porto di Vado (Vado Ligure — Savona)

HC-T(FR), NHC-NT
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2

3

4

5

Genova

0311099

A

HC, NHC

Gioia Tauro

0304099

P

HC, NHC

Gran San Bernardo-Pollein

0302099

R

HC, NHC

La Spezia

0303399

P

HC, NHC

Livorno-Pisa

0301399

P

Porto commerciale

HC, NHC

Sintermar

HC, NHC

Lorenzini

HC, NHC-NT

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC

6

O

U, E

Livorno-Pisa

0304299

A

HC(2), NHC(2)

Milano-Linate

0301299

A

HC, NHC

O

Milano-Malpensa

0301599

A

HC, NHC

O

Magazzini aeroportuali ALHA
SEA

U, E

Cargo City MLE

HC, NHC

Molo Bausan

HC, NHC

Napoli

0301899

P

Napoli

0311899

A

HC, NHC-NT

Olbia

0302299

P

HC-T(FR)(3)

Palermo

0301999

A

HC, NHC

Palermo

0311999

P

HC, NHC

Ravenna

0303499

P

Frigoterminal

HC-T(FR), HC-T(CH),
HC-NT

Sapir 1

NHC-NT

Sapir 2

HC-T(FR), HC-T(CH),
HC-NT

Setramar

NHC-NT

Docks Cereali

NHC-NT

Reggio Calabria

0301799

P

HC, NHC

Reggio Calabria

0311799

A

HC, NHC

Roma-Fiumicino

0300899

A

O

Alitalia

HC, NHC

O

Cargo City ADR

HC, NHC

E, O

Rimini

0304199

A

HC(2), NHC(2)

Salerno

0303599

P

HC, NHC

Taranto

0303699

P

HC, NHC

Torino-Caselle*

0302599

A

HC-T(2), NHC-NT(2)*

Trapani

0303799

P

HC

O*

ET
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4

Hangar 69

5

6

HC, NHC

Molo “O”

U, E

Mag. FRIGOMAR

HC-T*

Venezia

0312799

A

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

Venezia

0302799

P

HC-T, NHC-NT

Verona

0302999

A

HC(2), NHC(2)

Země: Kypr — Land: Cypern — Land: Zypern — Riik: Küpros — Χώρα: Κύπρος — Country: Cyprus — País: Chipre —
Pays: Chypre — Paese: Cipro — Valsts: Kipra — Šalis: Kipras — Ország: Ciprus — Pajjiż: Ċipru — Land: Cyprus —
Kraj: Cypr — País: Chipre — Krajina: Cyprus — Država: Ciper — Maa: Kypros — Land: Cypern
1

2

3

4

5

Larnaka

2140099

A

HC(2), NHC-NT(2)

Lemesos

2150099

P

HC(2), NHC-NT

6

O

Země: Lotyšsko — Land: Letland — Land: Lettland — Riik: Läti — Χώρα: Λεττονία — Country: Latvia — País: Letonia
— Pays: Lettonie — Paese: Lettonia — Valsts: Latvija — Šalis: Latvija — Ország: Lettország — Pajjiż: Latvja — Land:
Letland — Kraj: Łotwa — País: Letónia — Krajina: Lotyšsko — Država: Latvija — Maa: Latvia — Land: Lettland
1

2

3

4

Daugavpils

2981699

F

HC(2), NHC(NT)(2)

Grebneva (14)

2972199

R

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

Patarnieki

2973199

R

IC1

5

6

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

IC2

U, E, O

Rezekne (14)

2974299

F

HC(2), NHC(NT)(2)

Riga (Riga port)

2921099

P

HC(2), NHC(2)

Riga (Baltmarine Terminal)

2905099

P

HC-T(FR)(2)

Terehova (14)

2972299

R

HC, NHC-NT

Ventspils

2931199

P

HC(2), NHC(2)

E, O

Země: Litva — Land: Litauen — Land: Litauen — Riik: Leedu — Χώρα: Λιθουανία — Country: Lithuania —
País: Lituania — Pays: Lituanie — Paese: Lituania — Valsts: Lietuva — Šalis: Lietuva — Ország: Litvánia — Pajjiż:
Litwanja — Land: Litouwen — Kraj: Litwa — País: Lituânia — Krajina: Litva — Država: Litva — Maa: Liettua — Land:
Litauen
1

2

3

4

5

Kena (14)

3001399

F

HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR),
NHC-NT

Kybartai (14)

3001899

R

HC, NHC

Kybartai (14)

3002199

F

HC, NHC

Lavoriškės (14)

3001199

R

HC, NHC

6
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3

4

5

Medininkai (14)

3001299

R

HC, NHC-T(FR),
NHC-NT

Molo

3001699

P

HC-T(FR)(2), HC-NT(2),
NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

Malkų įlankos

3001599

P

HC, NHC

Pilies

3002299

P

HC-T(FR)(2), HC-NT(2),
NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

Panemunė (14)

3001799

R

HC, NHC

Pagėgiai (14)

3002099

F

HC, NHC

Šalčininkai (14)

3001499

R

HC, NHC

Vilnius

3001999

A

HC, NHC

6

U, E, O

O

Země: Lucembursko — Land: Luxembourg — Land: Luxemburg — Riik: Luksemburg — Χώρα: Λουξεμβούργο —
Country: Luxembourg — País: Luxemburgo — Pays: Luxembourg — Paese: Lussemburgo — Valsts: Luksemburga —
Šalis: Liuksemburgas — Ország: Luxemburg — Pajjiż: Lussemburgu — Land: Luxemburg — Kraj: Luksemburg —
País: Luxemburgo — Krajina: Luxembursko — Država: Luksemburg — Maa: Luxemburg — Land: Luxemburg
1

Luxembourg

2

3

0600199

A

4

5

Centre 1

HC

Centre 2

NHC-NT

Centre 3

6

U, E, O

Centre 4

NHC-T(CH)(2)

Země: Maďarsko — Land: Ungarn — Land: Ungarn — Riik: Ungari — Χώρα: Ουγγαρία — Country: Hungary —
País: Hungría — Pays: Hongrie — Paese: Ungheria — Valsts: Ungārija — Šalis: Vengrija — Ország: Magyarország —
Pajjiż: Ungerija — Land: Hongarije — Kraj: Węgry — País: Hungria — Krajina: Maďarsko — Država: Madžarska —
Maa: Unkari — Land: Ungern
1

2

3

4

5

6

Budapest-Ferihegy

2400399

A

HC(2),
NHC-T(CH)(2),
NHC-NT(2)

Eperjeske

2402899

F

HC-T(CH)(2), HC(NT(2),
NHC-T(CH)(2),
NHC-NT(2)

Gyékényes

2400499

F

HC(2), NHC(2)

Kelebia

2402499

F

HC-T(CH)(2), HC(NT(2),
NHC-T(CH)(2),
NHC-NT(2)

Letenye

2401199

R

HC(2), NHC-NT(2)

E

Nagylak (13)

2401699

R

HC, NHC

U, E, O

Röszke

2402299

R

HC(2), NHC-NT(2)

E

Záhony

2402799

R

HC(2), NHC-NT(2)

U, E

O

ET
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Země: Malta — Land: Malta — Land: Malta — Riik: Malta — Χώρα: Μάλτα — Country: Malta — País: Malta —
Pays: Malte — Paese: Malta — Valsts: Malta — Šalis: Malta — Ország: Málta — Pajjiż: Malta — Land: Malta — Kraj:
Malta — País: Malta — Krajina: Malta — Država: Malta — Maa: Malta — Land: Malta
1

2

3

4

5

Luqa

3101099

A

HC(2), NHC(2)

Marsaxxlok

3103099

P

HC, NHC

Valetta

3102099

P

6

O, U, E

U, E, O

Země: Nizozemsko — Land: Nederlandene — Land: Niederlande — Riik: Holland — Χώρα: Κάτω Χώρες — Country:
Netherlands — País: Países Bajos — Pays: Pays-Bas — Paese: Paesi Bassi — Valsts: Nīderlande — Šalis: Nyderlandai —
Ország: Hollandia — Pajjiż: Olanda — Land: Nederland — Kraj: Holandia — País: Países Baixos — Krajina: Holandsko
— Država: Nizozemska — Maa: Alankomaat — Land: Nederländerna
1

Amsterdam

2

3

0401399

A

4

Aero Ground Services

5

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

KLM-2

Amsterdam

0401799

P

Eemshaven

0401899

P

Harlingen

0402099

P

Maastricht

0401599

A

Rotterdam

0401699

P

Vlissingen

0402199

P

6

O(15)
U, E, O(15)

Freshport

HC(2), NHC(2)

Cornelius Vrolijk

HC-T(FR)(2)(3)

Daalimpex Velzen

HC-T

PCA

HC(2), NHC(2)

Kloosterboer Ijmuiden

HC-T(FR)

O(15)

HC-T (2),
NHC-T (FR)(2)
Daalimpex

HC-T
HC, NHC

U, E, O

EBS

NHC-NT(11)

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

Kloosterboer

HC-T(FR)

Wibaco

HC-T(FR)2, HC-NT(2)

Van Heezik

HC-T(FR)(2)

Daalimpex

HC(2), NHC

Kloosterboer

HC-T(2), HC-NT

Země: Rakousko — Land: Østrig — Land: Österreich — Riik: Austria — Χώρα: Αυστρία — Country: Austria —
País: Austria — Pays: Autriche — Paese: Austria — Valsts: Austrija — Šalis: Austrija — Ország: Ausztria — Pajjiż:
Awstrija — Land: Oostenrijk — Kraj: Austria — País: Áustria — Krajina: Rakúsko — Država: Avstrija — Maa: Itävalta
— Land: Österrike
1

2

3

4

5

Feldkirch-Buchs

1301399

F

HC-NT(2), NHC-NT

Feldkirch-Tisis

1301399

R

HC(2), NHC-NT

6

E

ET
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2

3

4

5

6

Höchst

1300699

R

HC, NHC-NT

U, E, O

Linz

1300999

A

HC(2), NHC(2)

O, E, U(8)

Wien-Schwechat

1301599

A

HC(2), NHC(2)

O

Země: Polsko — Land: Polen — Land: Polen — Riik: Poola — Χώρα: Πολωνία — Country: Poland — País: Polonia —
Pays: Pologne — Paese: Polonia — Valsts: Polija — Šalis: Lenkija — Ország: Lengyelország — Pajjiż: Polonja —
Land: Polen — Kraj: Polska — País: Polónia — Krajina: Poľsko — Država: Poljska — Maa: Puola — Land: Polen
1

2

3

4

5

Bezledy (14)

2528199

R

HC, NHC

U, E, O

Dorohusk

2506399

R

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

O

Gdansk

2522299

P

HC(2), NHC(2)

Gdynia

2522199

P

IC 1

HC, NHC

IC 2

HC-T(FR)(2)

6

U, E, O

Korczowa

2518199

R

HC, NHC

U, E, O

Kukuryki-Koroszczyn

2506199

R

HC, NHC

U, E, O

Kuźnica Białostocka (14)

2520199

R

HC, NHC

U, E, O

Świnoujście

2532299

P

HC, NHC

Szczecin

2532199

P

HC, NHC

Terespol-Kobylany

2506299

F

HC, NHC

Warszawa Okęcie

2514199

A

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Země: Portugalsko — Land: Portugal — Land: Portugal — Riik: Portugal — Χώρα: Πορτογαλία — Country: Portugal —
País: Portugal — Pays: Portugal — Paese: Portogallo — Valsts: Portugāle — Šalis: Portugalija — Ország: Portugália —
Pajjiż: Portugall — Land: Portugal — Kraj: Portugalia — País: Portugal — Krajina: Portugalsko — Država: Portugalska
— Maa: Portugali — Land: Portugal
1

2

3

4

Aveiro

1204499

P

HC-T(3)

Faro

1203599

A

HC-T(2)

O

Funchal (Madeira)

1205699

A

HC, NHC

O

Funchal (Madeira)

1203699

P

HC-T

Horta (Açores)

1204299

P

HC-T(FR)(3)

Lisboa

1203399

A

Centre 1

5

HC(2), NHC-NT(2)

Centre 2
Lisboa

1203999

P

6

O
U, E

Liscont

HC(2), NHC-NT

Xabregas

HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR),
NHC-NT

Peniche

1204699

P

HC-T(FR)(3)

Ponta Delgada (Açores)

1203799

A

NHC-NT

ET
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2

3

4

5

Ponta Delgada (Açores)

1205799

P

HC-T(FR)(3),
NHC-T(FR)(3)

Porto

1203499

A

HC-T, NHC-NT

Porto

1204099

P

HC-T, NHC-NT

Praia da Vitória (Açores)

1203899

P

Setúbal

1204899

P

HC(2), NHC

Sines

1205899

P

HC(2), NHC

Viana do Castelo

1204399

P

HC-T(FR)(3)

6

O

U, E

Země: Slovinsko — Land: Slovenien — Land: Slowenien — Riik: Sloveenia — Χώρα: Σλοβενία — Country: Slovenia —
País: Eslovenia — Pays: Slovénie — Paese: Slovenia — Valsts: Slovēnija — Šalis: Slovėnija — Ország: Szlovénia —
Pajjiż: Slovenja — Land: Slovenië — Kraj: Słowenia — País: Eslovénia — Krajina: Slovinsko — Država: Slovenija —
Maa: Slovenia — Land: Slovenien
1

2

3

4

5

6

Dobova

2600699

F

HC(2), NHC(2)

U, E

Gruškovje

2600199

R

HC, NHC-T (FR), NHC-NT

O

Jelšane

2600299

R

HC, NHC-NT,
NHC-T(CH)

O

Koper

2600399

P

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

Ljubljana Brnik

2600499

A

HC(2), NHC(2)

O

Obrežje

2600599

R

HC,
NHC-T(CH)(2),
NHC-NT(2)

U, E, O

Země: Slovensko — Land: Slovakiet — Land: Slowakei — Riik: Slovakkia — Χώρα: Σλοβακία — Country: Slovakia —
País: Eslovaquia — Pays: Slovaquie — Paese: Slovacchia — Valsts: Slovākija — Šalis: Slovakija — Ország: Szlovákia —
Pajjiż: Slovakja — Land: Slowakije — Kraj: Słowacja — País: Eslováquia — Krajina: Slovensko — Država: Slovaška —
Maa: Slovakia — Land: Slovakien
1

Bratislava

2

3

3300399

A

4

IC1

5

HC(2), NHC(2)

IC2
Vyšné Nemecké

3300199

R

I/C 1

E, O
HC, NHC

I/C 2
Čierna nad Tisou

3300299

F

6

U, E
HC, NHC

ET
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Země: Finsko — Land: Finland — Land: Finnland — Riik: Soome — Χώρα: Φινλανδία — Country: Finland —
País: Finlandia — Pays: Finlande — Paese: Finlandia — Valsts: Somija — Šalis: Suomija — Ország: Finnország —
Pajjiż: Finlandja — Land: Finland — Kraj: Finlandia — País: Finlândia — Krajina: Fínsko — Država: Finska — Maa:
Suomi — Land: Finland
1

2

3

4

5

Hamina

1420599

P

HC(2), NHC(2)

Helsinki

1410199

A

HC(2), NHC(2)

Helsinki

1400199

P

HC(2), NHC-NT

Vaalimaa

1410599

R

HC(2), NHC

6

O

U, E, O

Země: Švédsko — Land: Sverige — Land: Schweden — Riik: Rootsi — Χώρα: Σουηδία — Country: Sweden —
País: Suecia — Pays: Suède — Paese: Svezia — Valsts: Zviedrija — Šalis: Švedija — Ország: Svédország — Pajjiż:
Svezja — Land: Zweden — Kraj: Szwecja — País: Suécia — Krajina: Švédsko — Država: Švedska — Maa: Ruotsi —
Land: Sverige
1

2

3

4

5

6

Göteborg

1614299

P

HC(2), NHC

U, E, O

Göteborg — Landvetter

1614199

A

HC(2), NHC

U, E, O

Helsingborg

1612399

P

HC(2), NHC

Stockholm

1601199

P

HC(2)

Stockholm — Arlanda

1601299

A

HC(2), NHC

U, E, O

Země: Spojené království — Land: Det Forenede Kongerige — Land: Vereinigtes Königreich — Riik: Suurbritannia —
Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο — Country: United Kingdom — País: Reino Unido — Pays: Royaume-Uni — Paese: Regno
Unito — Valsts: Apvienotā Karaliste — Šalis: Jungtinė Karalystė — Ország: Egyesült Királyság — Pajjiż: Renju Unit —
Land: Verenigd Koninkrijk — Kraj: Wlk. Brytania — País: Reino Unido — Krajina: Spojené kráľovstvo — Država:
Združeno kraljestvo — Maa: Yhdistynyt kuningaskunta — Land: Förenade kungariket
1

2

3

Aberdeen

0730399

P

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Belfast

0741099

A

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

Belfast

0740099

P

HC-T(FR)(1), NHC-T(FR)

Bristol

0711099

P

HC-T(FR)(1), HC-NT(1), NHC-NT

Falmouth

0714299

P

HC-T(1), HC-NT(1)

Felixstowe

0713099

P

Gatwick

0713299

A

4

5

TCEF

HC-T(1), NHC-T(FR), NHC-NT

ATEF

HC-NT(1)

IC1
IC2

6

O
HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)
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2

3

Glasgow

0731099

A

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-NT

Goole

0714099

P

NHC-NT(4)

Grangemouth

0730899

P

NHC-NT(4)

Grimsby-Immingham

0712299

P

Grove Wharf Wharton

0711599

P

Heathrow

0712499

A

4

5

Centre 1

HC-T(FR)(1)

Centre 2

NHC-NT

6

NHC-NT
Centre 1

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

Centre 2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2)

Animal Reception Centre

U, E, O

Hull

0714199

P

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-NT

Invergordon

0730299

P

NHC-NT(4)

Ipswich

0713199

P

HC-NT(1), NHC-NT(2)

Liverpool

0712099

P

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(1), NHC-NT

Luton

0710099

A

Manchester

0713799

A

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

Manston

0714499

A

HC(1)(2), NHC(2)

Nottingham East Midlands

0712199

A

HC-T(1), HC-NT(1),
NHC-T(FR), NHC-NT

Peterhead

0730699

P

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Prestwick

0731199

A

Southampton

0711399

P

HC-T(1), HC-NT(1), NHC

Stansted

0714399

A

HC-NT(1)(2), NHC-NT(2)

Sutton Bridge

0713599

P

NHC-NT(4)

Thamesport

0711899

P

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

Tilbury

0710899

P

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-T (FR),
NHC-NT”

U, E
O(10)

U, E

U, E
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II LISA
Otsuse 2002/459/EÜ lisa muudetakse järgmiselt:
1. Prantsusmaa piiripunkte käsitlevast jaost jäetakse välja järgmine kirje:
“0214499

A

NANTES SAINT NAZAIRE”

2. Poola piiripunkte käsitlevasse jakku lisatakse järgmised kirjed:
“2506399

R

DOROHUSK”

“2522299

P

GDANSK”

“2506299

F

TERESPOL-KOBYLANY”

3. Hispaania piiripunkte käsitlevast jaost jäetakse välja järgmine kirje:
“1147799
P
PASAJES”
4. Rootsi piiripunkte käsitlevast jaost jäetakse välja järgmine kirje:
“1605299

P

NORRKÖPING”

5. Ühendkuningriigi piiripunkte käsitlevast jaost jäetakse välja järgmine kirje:
“0713499

P

SHOREHAM”.
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KOMISJONI OTSUS,
14. juuni 2006,
milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N1 kuuluva kõrge patogeensusega
linnugripiga ühenduses ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2006/135/EÜ
(teatavaks tehtud numbri K(2006) 2400 all)
(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/415/EÜ)
mustel võib haigus ohustada ka inimeste tervist. On
olemas oht, et haigusetekitaja levib teistesse ettevõtetesse,
metslindudele ning ühest liikmesriigist teise liikmesriiki ja
kolmandatesse riikidesse eluslindude ja neilt saadud
toodete rahvusvahelise kaubanduse kaudu.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi
89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses
kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle
artikli 9 lõiget 4,
(2)

Kui liikmesriigi territooriumilt kogutud kodulindude
valimil leitakse A-tüübi H5-alatüübi linnugripiviirus ja
kui kuni neuraminidaasi (N) tüübi kindlaksmääramiseni
annavad kliiniline pilt ja epidemioloogilised asjaolud
põhjust kahtlustada kõrge patogeensusega linnugrippi,
mida põhjustab kõrge patogeensusega A-tüüpi gripiviiruse alatüüp H5N1, või kui kõrge patogeensusega linnugripi kõnealuse alatüübi olemasolu on kinnitust leidnud,
peaks tabandunud liikmesriik kohaldama teatavaid kaitsemeetmeid, et minimeerida haiguse leviku ohtu.

(3)

Need kaitsemeetmed võeti vastu komisjoni 22. veebruari
2006. aasta otsusega 2006/135/EÜ, milles käsitletakse
teatavaid kaitsemeetmeid seoses kõrge patogeensusega
linnugripiga kodulindudel ühenduses, (5) neid meetmeid
tuleb lisaks nõukogu 19. mai 1992. aasta direktiivi
92/40/EMÜ, (6) (millega kehtestatakse klassikalise lindude
katku tõrjemeetmed) raames vastuvõetud meetmetele
rakendada eelkõige teatavate tabandunud aladelt pärit
lindude ning kodulindudelt ja muudelt lindudelt saadud
toodete liikumise suhtes.

(4)

Direktiiviga 92/40/EMÜ kehtestatud meetmed on põhjalikult läbi vaadatud, võttes arvesse uuemaid teadusandmeid linnugripi ohu kohta loomade ja inimeste tervisele,
uute laborikatsete ja vaktsiinide väljatöötamist ning ühenduses ja kolmandates riikides hiljuti esinenud kõnealuse
haiguse puhangutest saadud õppetunde. Seda läbivaatust
arvestades tunnistati direktiiv 92/40/EMÜ kehtetuks ja
asendati direktiiviga 2005/94/EÜ, mis tuleb liikmesriikide
siseriiklikku õigusse üle võtta 1. juuliks 2007.

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi
90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses
teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003.
aasta määrust (EÜ) nr 998/2003, mis käsitleb lemmikloomade
mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi
92/65/EMÜ, (3) eriti selle artiklit 18,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2005. aasta direktiivi
2005/94/EÜ linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete
ning direktiivi 92/40/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (4)
ning eriti selle artikli 66 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lindude gripp on nakkav kodu- ja metslindude viirushaigus, mis võib lõppeda surmaga ja põhjustada häireid,
mis võivad kiiresti omandada episootilised mõõtmed,
seades tõsisesse ohtu loomade tervise ning vähendades
järsult kodulinnukasvatuse tasuvust. Teatavatel tingi-

(1) EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13. Direktiivi on viimati muudetud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/41/EÜ (ELT
L 157, 30.4.2004, lk 33).
(2) EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29. Direktiivi on viimati muudetud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/33/EÜ (EÜT
L 315, 19.11.2002, lk 14).
(3) ELT L 146, 13.6.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 590/2006 (ELT L 104, 13.4.2006, lk 8).
(4) ELT L 10, 14.1.2006, lk 16.

(5) ELT L 52, 23.2.2006, lk 41. Otsust on viimati muudetud otsusega
2006/384/EÜ (ELT L 148, 2.6.2006, lk 53).
(6) EÜT L 167, 22.6.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud 2003.
aasta ühinemisaktiga.
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(5)

Kuni direktiivi 2005/94/EÜ ülevõtmiseni ning arvestades
praegust lindude gripiga seotud haigusolukorda ühenduses oli vaja sätestada üleminekumeetmed, mida kohaldatakse neis ettevõtetes, kus kodulindudel või muudel
vangistuses peetavatel lindudel on kahtlustatud või kinnitatud andmetel esinenud kõrge patogeensusega linnugripiviirustest põhjustatud lindude gripi puhanguid.

(6)

Üleminekumeetmed, mis on sätestatud komisjoni otsuses
2006/416/EÜ (7) peaksid võimaldama liikmesriikidel
vastu võtta haigustõrjemeetmeid paindlikult ja proportsionaalselt, arvestades eri viirusetüvede ohtlikkust, kõnealuste meetmete tõenäolist sotsiaalset ja majanduslikku
mõju põllumajandussektorile ja muudele asjaomastele
sektoritele ning tagades samas, et iga konkreetse stsenaariumi korral võetakse kõige asjakohasemad meetmed.

(7)

(8)

(9)

16.6.2006

(10)

Arvestades haigestumisohu erinevust kõrge patogeensusega linnugripi puhangu korral, peaks tabandunud liikmesriik tihedas koostöös komisjoniga kindlaks tegema
kõrge riskiteguriga piirkonna ning madala riskiteguriga
piirkonna ning eraldama need territooriumi haigusvabast
osast.

(11)

Kui epidemioloogiline olukord seda nõuab, tuleks nende
piirkondade suhtes, kus esineb kõrge patogeensusega
linnugrippi või kus kahtlustatakse haiguse puhangut,
võtta asjakohased meetmed; eelkõige tuleks kõnealuseid
piirkondi kirjeldada ja kirjeldusi vastavalt olukorrale
ajakohastada, kasutades käesoleva otsuse lisas esitatud
vormi direktiivi 90/425/EMÜ artikli 10 lõikes 3 või 4
ja direktiivi 89/662/EMÜ artikli 9 lõikes 3 või 4 sätestatud korras.

(12)

Komisjoni 19. oktoobri 2005. aasta otsuses
2005/734/EÜ (millega kehtestatakse bio-ohutusmeetmed,
et vähendada A-tüüpi gripiviiruse alatüübi H5N1 põhjustatud väga patogeense lindude gripi kandumise ohtu
metslindudelt kodulindudele ja teistele vangistuses elavatele lindudele ning rajada väga ohustatud piirkondadesse
varajase avastamise süsteem) (8) sätestatud meetmeid
tuleks rakendada tabandunud piirkondades.

(13)

Järjekindluse huvides on käesolevas otsuses asjakohane
kasutada teatavaid mõisteid, mis on ette nähtud direktiiviga 2005/94/EÜ, nõukogu 15. oktoobri 1990. aasta
direktiiviga 90/539/EMÜ (kodulindude ja haudemunade
ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest
importimist
reguleerivate
loomatervishoiunõuete
kohta), (9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli
2004. aasta määrusega (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (10)
ning määrusega (EÜ) nr 998/2003.

Kui teatavad liikmesriigid on direktiivi 2005/94/EÜ
ülevõtmisega edasi jõudnud, tuleks viiteid üleminekumeetmetele käsitada viidetena direktiivi 2005/94/EÜ
asjaomasele lõikele.

Lähtudes erilisest haigusohust ja kõrge patogeensusega
linnugripi epidemioloogilisest olukorrast ning arvestades
tõsiseid majandustagajärgi, mida see haigus võib kaasa
tuua eelkõige tihedalt asustatud linnukasvatuspiirkondades, tuleks siiski säilitada teatavad otsuse
2006/135/EÜ alusel vastu võetud lisameetmed. Nende
meetmete eesmärk peaks olema kohalike kontrollimeetmete tugevdamine, jagades tabandunud liikmesriigi piirkondadeks tabandunud territooriumiosa eraldamisega
haigusvabast territooriumist ning pakkudes linnukasvatussektorile ja selle kaubanduspartneritele kindlustunnet
riigi haigusvabast osast lähetatud toodete ohutuse suhtes.

Otsusega 2006/135/EÜ ettenähtud meetmed tuleks viia
kooskõlla otsuses 2006/416/EÜ sätestatud meetmetega
ning selguse ja järjekindluse huvides on seetõttu asjakohane tunnistada otsus 2006/135/EÜ kehtetuks ja asendada käesoleva otsusega, milles on säilitatud üksnes
kõrge
patogeensusega
H5N1-alatüübi
linnugripi
konkreetsete haigusolukordade suhtes kohaldatavad täiendavad kontrollimeetmed.

(7) Vt käesoleva ELT lk 61.

(8) ELT L 274, 20.10.2005, lk 105. Otsust on viimati muudetud otsusega 2005/855/EÜ (ELT L 316, 2.12.2005, lk 21).
(9) EÜT L 303, 31.10.1990, lk 6. Direktiivi on viimati muudetud 2003.
aasta ühinemisaktiga.
(10) ELT L 139, 30.4.2004, lk 206. Määrust on viimati muudetud
komisjoni määrusega (EÜ) nr 2076/2005 (ELT L 338,
22.12.2005, lk 83).
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Nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiiviga 92/65/EMÜ
(milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja
embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi
90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades
sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse) (11) on ette nähtud heakskiidetud
asutused, instituudid ja keskused ning näidissertifikaat,
mis peab olema kaasas loomade või nende sugurakkude
veol eri liikmesriikide selliste heakskiidetud kohtade
vahel. Tuleks ette näha veopiirangute erand lindude veo
puhul sellistest asutustest, instituutidest ja keskustest
sellistesse asutustesse, instituutidesse ja keskustesse, mis
on heaks kiidetud vastavalt kõnealusele direktiivile.

(15)

Haudemunade transporti ohustatud tsoonist tuleks
lubada teatavatel tingimustel. Haudemunade lähetamist
teistesse riikidesse võib lubada eelkõige vastavalt direktiivis 2005/94/EÜ sätestatud tingimustele. Sellisel juhul
peaksid direktiiviga 90/539/EMÜ ettenähtud veterinaarsertifikaadid sisaldama viidet käesolevale otsusele.

(16)

Looduslikelt jahilindudelt saadud liha, hakkliha, lihamassi,
lihavalmististe ja lihatoodete lähetamine ohustatud tsoonist peaks olema lubatud teatavatel tingimustel, eelkõige
vastavalt määruses (EÜ) nr 853/2004 ning Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses
(EÜ) nr 854/2004 (millega kehtestatakse erieeskirjad
inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks
kontrollimiseks) (12) sätestatud nõuetele.

(17)

Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivis
2002/99/EÜ (milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud
loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja
ühendusse
toomist
reguleerivad
loomatervishoiu
eeskirjad) (13) on sätestatud selliste töötlemisviiside
loetelu, millega tagatakse, et piirangutega piirkondadest
pärit liha on ohutu, on ette nähtud võimalus kehtestada
spetsiaalne tunnusmärk ja on sätestatud tunnusmärk, mis

(11) EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54. Direktiivi on viimati muudetud
direktiiviga 2004/68/EÜ (ELT L 139, 30.4.2004, lk 321).
(12) ELT L 139, 30.4.2004, lk 55. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2076/2005.
(13) EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.
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on nõutav liha puhul, mida ei ole lubatud viia turule
loomatervishoiuga seotud põhjustel. On asjakohane
lubada ohustatud tsoonidest lähetada liha, millel on
kõnealuse direktiiviga ettenähtud tervisemärk, ning lihatooteid, mida on töödeldud samas direktiivis osutatud
viisil.

(18)

Määrusega (EÜ) nr 2076/2005 on ette nähtud üleminekumeetmed, millega lubatakse kasutada riigisisest tunnusmärki inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste puhul,
mida võib turustada üksnes selle liikmesriigi territooriumil, kus neid toodetakse.

(19)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. oktoobri
2002. aasta määrusele (EÜ) nr 1774/2002 (milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud
loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad) (14) on lubatud
turule viia mitmeid loomseid kõrvalsaadusi, mis pärinevad ühenduse veterinaarpiirangutega piirkonnast, sest
kõnealuseid tooteid käsitatakse ohutuna tänu tootmise,
töötluse ja utiliseerimise eritingimuste tõttu, mis tõhusalt
inaktiveerivad võimalikud haigusetekitajad või tõkestavad
kokkupuute nakkusele vastuvõtlike loomadega.

(20)

Arvestades meetmeid, mis on võetud pärast kõrge patogeensusega H5N1-alatüübi linnugripi puhangut, mis
tekkis Taanis ühes kodus kasvatatavas linnukarjas, ning
asjaolu, et otsuse 2006/135/EÜ artikli 2 lõike 4 punkide
b ja c kohaselt on kehtestatud A- ja B-piirkonnad, tuleks
need piirkonnad endiselt loetleda käesoleva otsuse lisas
ning pärast H5-alatüübi linnugripi hiljutist puhangut ühes
Ungari hanekarjas tuleks sellesse lisasse kanda täiendavad
A- ja B-piirkonnad.

(21)

Otsus 2006/135/EÜ tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada
ja asendada käesoleva otsusega.

(22)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas
toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

(14) EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 208/2006 (ELT L 36, 8.2.2006, lk 25).
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:
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Artikkel 3
A-piirkond ja B-piirkond

Artikkel 1
Sisu ja reguleerimisala
1.
Käesoleva otsusega kehtestatakse teatavad kaitsemeetmed,
mida tuleb kohaldada juhul, kui liikmesriigi (edaspidi “tabandunud liikmesriik”) territooriumil leitakse kodulindudel kõrge
patogeensusega linnugripp, mille on põhjustanud A-tüüpi gripiviiruse alatüüp H5, mille puhul kahtlustatakse neuraminidaasi
tüüpi N1 (“puhangu kahtlus”) või on see tüüp kinnitust leidnud
(“puhang”), et vältida lindude gripi levikut ühenduse haigusvabadesse osadesse kodulindude, muude lindude ja neist saadud
toodete liikumise tagajärjel.

1.
Lisa A osas (“A-piirkond”) kirjeldatud piirkonda käsitatakse
kõrge riskiteguriga piirkonnana ning see koosneb ohustatud
tsoonist ja järelevalvetsoonist, mis kehtestatakse vastavalt otsuse
2006/416/EÜ artiklile 1.

2.
Lisa B osas (“B-piirkond”) kirjeldatud piirkonda käsitatakse
kõrge riskiteguriga piirkonnana, mis võib tervikuna või osaliselt
hõlmata vastavalt otsuse 2006/416/EÜ artiklile 1 kehtestatud
piirangutsooni ning mis eraldab A-piirkonda tabandunud liikmesriigi haigusvabast osast, kui selline osa on piiritletud, või
naaberriikidest.

2.
Käesolevas otsuses sätestatud meetmeid kohaldatakse, ilma
et see piiraks otsuse 2006/416/EÜ lõplik kohaselt võetavate
meetmete kohaldamist kõrge patogeensusega linnugripi
puhangu korral kodulindudel.
Artikkel 4
A- ja B-piirkondade kehtestamine
Artikkel 2
Mõisted
Käesolevas otsuses kasutatakse direktiivis 2005/94/EÜ määratletud mõisteid. Lisaks kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.
Tabandunud liikmesriik kehtestab koheselt pärast kõrge
patogeensusega linnugripi puhangut või puhangu kahtlust,
mille on põhjustanud A-tüüpi gripiviiruse alatüüp H5, mille
puhul kahtlustatakse või on kinnitust leidnud neuraminidaasi
tüüp N1, A- piirkonna võttes arvesse otsuse 2006/416/EÜ artiklis 11 sätestatud õigusnõudeid, ja B-piirkonnad, võttes arvesse
lindude gripiga seotud geograafilisi, halduslikke, ökoloogilisi ja
episotoloogilisi tegureid, ning teavitab piirkondadest komisjoni,
teisi liikmesriike ja vajadusel üldsust.

a) haudemunad – direktiivi 2005/94/EÜ artikli 2 lõikes 4
määratletud, kodulindude munetud ja inkubatsiooniks ette
nähtud munad;

b) looduslikud jahilinnud – määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa
punkti 1.5 teises taandes määratletud jahifauna hulka
kuuluvad ja linnuliikide puhul punktis 1.7 määratletud jahilinnud;

c) muud vangistuses elavad linnud – direktiivi 2005/94/EÜ artikli
2 punktis 6 määratletud linnud, sealhulgas:

2.
Komisjon kontrollib tihedas koostöös tabandunud liikmesriigiga tabandunud liikmesriigi kehtestatud piirkondi ja võtab
nende piirkondade suhtes asjakohased meetmed vastavalt
direktiivi 89/662/EMÜ artikli 9 lõigetele 3 ja 4 ja direktiivi
90/425/EMÜ artikli 10 lõigetele 3 või 4.

3.
Kui leiab kinnitust, et neuraminidaasi tüüp on muu kui N1
või et viirus on madala patogeensusega, tühistab tabandunud
liikmesriik asjaomaste piirkondade suhtes võetud meetmed
ning teavitab sellest komisjoni ja teisi liikmesriike.

i) linnud, keda peetakse määruse (EÜ) nr 998/2003 artikli 3
punktis a osutatud lemmikloomadena, ja

ii) direktiivi 92/65/EMÜ artikli 2 lõike 1 punktis c määratletud heakskiidetud asutustele, instituutidele või keskustele saatmiseks ettenähtud linnud.

Komisjon võtab koostöös tabandunud liikmesriigiga asjakohased
meetmed vastavalt direktiivi 89/662/EMÜ artikli 9 lõigetele 3 ja
4 ning direktiivi 90/425/EMÜ artikli 10 lõigetele 3 või 4.
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4.
Kui kõrge patogeensusega A-tüüpi gripiviiruse alatüübi
H5N1 olemasolu on kinnitust leidnud, tegutseb tabandunud
liikmesriik järgmiselt:
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b) A- ja B- piirkonnast ei lähetata tabandunud liikmesriigi territooriumi ülejäänud osasse, kui see on olemas, teistesse liikmesriikidesse ega kolmandatesse riikidesse inimtoiduks ettenähtud tooteid, mis on saadud looduslikest jahilindudest;

a) teavitab komisjoni ja teisi liikmesriike;

b) võtab artiklis 5 sätestatud meetmed:

i) vastavalt otsuse 2006/416/EÜ artikli 7 lõikele 7 alates
esialgse puhastuse ja desinfektsiooni tegemisest puhangust kahjustatud ettevõttes vähemalt 21 päevaks
ohustatud tsoonis ning 30 päevaks järelevalvetsoonis;
ning

ii) nii kauaks kui vajalik arvestades lindude gripiga seotud
geograafilisi, halduslikke, keskkondlikke ning episotoloogilisi tegureid; või

iii) kuni tabandunud liikmesriigi jaoks lisas osutatud kuupäevani,

c) osaliselt või täielikult A- ja B-piirkonna lindudest saadud
loomseid kõrvalsaadusi, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr
1774/2002 kohaldamisalasse, ei transpordita A-piirkonnast
B-piirkonda ega vastupidi ning ei lähetata neist piirkondadest
tabandunud liikmesriigi territooriumi ülejäänud osasse, kui
see on olemas, teistesse liikmesriikidesse ega kolmandatesse
riikidesse;

d) B-piirkonnas ei viida kodulinde ega muid vangistuses peetavaid linde kodulindude kohalolekuga seotud üritustele, nagu
messid, turud või näitused.

Artikkel 6
Erandid eluslindudele ja ühepäevastele tibudele
1.
Erandina artikli 5 punktist a võib tabandunud liikmesriik
lubada lindude otsevedu B-piirkonnas asuvatest ettevõtetest
tabandunud liikmesriigi tapamajadesse, mille on selleks
määranud pädev asutus, või pädevate asutuste kokkuleppel
selleks määratud tapamajja teises liikmesriigis või kolmandas
riigis.

c) hoiab komisjoni ja teisi liikmesriike kursis A- ja B-piirkondades toimuvaga.

Komisjon võtab koostöös tabandunud liikmesriigiga asjakohased
meetmed vastavalt direktiivi 89/662/EMÜ artikli 9 lõigetele 3
või 4 ning direktiivi 90/425/EMÜ artikli 10 lõigetele 3 või 4.

Artikkel 5
Üldine keeld
Lisaks kodulindude, muude vangistuses peetavate lindude, nende
haudemunade ja neist saadud toodete liikumise piirangutele, mis
on ohu- seire- ja täiendavate piirangute tsoonides asuvatele ettevõtetele sätestatud 2006/416/EÜ tagab tabandunud liikmesriik,
et

2.
Erandina artikli 5 punktist a võib tabandunud liikmesriik
lubada lindude otsevedu B-piirkonnas asuvatest ettevõtetest
samas liikmesriigis asuvatesse ametliku kontrolli all olevatesse
ettevõtetesse, kuhu linnud jäävad vähemalt 21 päevaks.

3.
Erandina artikli 5 punktist a võib tabandunud liikmesriik
lubada lindude otsevedu B-piirkonnas asuvatest ettevõtetest
selleks määratud ettevõtetesse teises liikmesriigis või kolmandas
riigis, tingimusel, et

a) pädevad asutused on andnud selleks nõusoleku;

b) määratud ettevõttes ei hoita mingeid muid linde;
a) B-piirkonnast ei lähetata tabandunud liikmesriigi territooriumi ülejäänud osasse, kui see on olemas, teistesse liikmesriikidesse ega kolmandatesse riikidesse elusaid kodulinde ja
muid vangistuses peetavaid linde, välja arvatud artikli 2
punkti c alapunktides i ja ii osutatud linnud, ega kodulindude, muude vangistuses peetavate lindude (välja arvatud
artikli 2 punkti c alapunktis ii osutatud linnud) ja looduslike
jahilindude haudemune;

c) määratud ettevõte on ametliku kontrolli all;

d) linnud jäävad määratud ettevõttessee vähemalt 21 päevaks.
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4.
Erandina artikli 5 punktist a võib tabandunud liikmesriik
lubada ühepäevaste tibude transportimist B-piirkonnas asuvast
haudejaamast

16.6.2006

b) mis on kogutud ettevõtetest, mis kogumise kuupäeval
asusid B-piirkonnas ja kus lindude seroloogilised uuringud
linnugripi suhtes, mis võimaldavad 5 % haiguse levimust
kindlaks teha vähemalt 95 % usaldusväärsusega, on andnud
negatiivsed tulemused, ja kui on tagatud jälgitavus, mis
tahes ettevõtetesse.

a) tabandunud liikmesriigis asuvatesse ametliku kontrolli all
olevatesse ettevõtetesse, mis soovitavalt paiknevad väljaspool
A-piirkonda;

b) mis tahes ettevõttesse soovitavalt asukohaga väljaspool Apiirkonda, tingimusel, et ühepäevased tibud on hautud artikli
7 lõike 1 punkti b nõuetele vastavatest munadest;

2.
Erandina artikli 5 punktist a võib tabandunud liikmesriik
lubada lähetada teaduslikuks, diagnostiliseks või farmatseutiliseks kasutamiseks haudemune või SPF-mune, mis on kogutud
ettevõtetest, mis kogumise kuupäeval asusid A- või B-piirkonnas, selleks määratud laboritesse, instituutidesse, ravimeidvõi vaktsiine tootvatesse ettevõtetesse asukohaga tabandunud
liikmesriigis, või pädevate asutuste kokkuleppe korral teises liikmesriigis või kolmandas riigis.

c) mis tahes ettevõttesse, soovitavalt asukohaga väljaspool Apiirkonda, tingimusel, et ühepäevased tibud on hautud
munadest, mis on kogutud ettevõtetest, mis kogumise
kuupäeval asusid väljaspool A- ja B-piirkonda, ja mida transporditi desinfitseeritud pakendis.
3.
Veterinaarsertifikaadil, mis on kaasas lõike 1 punktides a
ja b ning lõikes 2 osutatud haudemunade saadetistega teistesse
liikmesriikidesse, peab olema järgmine märge:
5.
Lõigetes 1, 2 ja 3 ning lõike 4 punktides b ja c osutatud
lindude või ühepäevaste tibudega kaasas oleval veterinaarsertifikaadil peab olema järgmine märge:

“Saadetis vastab komisjoni otsuses 2006/415/EÜ sätestatud
loomatervishoiunõuetele.”

6.
Lõigete 1, 2, 3 ja 4 kohane liikumine peab toimuma
ametliku kontrolli all. Seda lubatakse üksnes pärast riikliku veterinaararsti kinnitust, et päritoluettevõtte suhtes ei ole mingeid
kahtlusi seoses kõrge patogeensusega linnugripiga. Kasutatavad
transpordivahendid tuleb enne ja pärast kasutamist puhastada ja
desinfitseerida.

“Saadetis vastab komisjoni otsuses 2006/415/EÜ sätestatud
loomatervishoiunõuetele.”

4.
Lõigete 1 või 2 kohaselt lubatud liikumine peab toimuma
ametliku kontrolli all. Seda lubatakse üksnes pärast riikliku veterinaararsti kinnitust, et päritoluettevõtte suhtes ei ole mingeid
kahtlusi seoses kõrge patogeensusega linnugripiga. Kasutatavad
transpordivahendid tuleb enne ja pärast kasutamist puhastada ja
desinfitseerida.

Artikkel 7
Erandid haudemunadele ja SPF-munadele

Artikkel 8

1.
Erandina artikli 5 punktist a võib tabandunud liikmesriik
lubada lähetada haudemune,

Erandid looduslike jahilindude lihale, hakklihale ja lihamassile ning sellisest lihast saadud lihavalmististele ja lihatoodetele

a) mis on kogutud ettevõtetest, mis kogumise kuupäeval
asusid B-piirkonnas, selleks määratud ettevõttesse tabandunud liikmesriigis, või pädevate asutuste kokkuleppe korral
selleks määratud ettevõttesse teises liikmesriigis või
kolmandas riigis;

1.
Erandina artikli 5 punktist a võib tabandunud liikmesriik
lubada siseriiklikule turule lähetada A- või B-piirkonnast pärit
looduslikest jahilindudest saadud värsket liha, hakkliha, lihamassi ja lihavalmistisi või lihatooteid, kui selline liha on märgistatud direktiivi 2002/99/EÜ II lisas nimetatud tervisemärgiga või
siseriikliku tunnusmärgiga, mis on kehtestatud kooskõlas
määruse EÜ nr 2076/2005 artikliga 4.
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2.
Erandina artikli 5 punktist b lubab tabandunud liikmesriik
järgmiste toodete lähetamist:

a) A- või B-piirkonnast pärit looduslike jahilindude värskest
lihast toodetud lihatooted, mis on läbinud nõuetekohase
töötlemise lindude gripi vastu vastavalt kõnealuse direktiivi
III lisa tabeli 1 reale a, b või c;

b) väljastpoolt A- ja B-piirkonda pärit looduslike jahilindude
värske liha, mis on toodetud A- või B-piirkonna ettevõtetes
vastavalt määruse (EÜ) 853/2004 III lisa IV jaole ja kontrollitud vastavalt määruse (EÜ) 854/2004 I lisa IV jao VIII
peatükile;

c)

hakkliha, lihavalmistised, lihamass ja lihatooted, mis sisaldavad punktis b osutatud liha ning on toodetud A- või Bpiirkonnas asuvates ettevõtetes vastavalt määruse (EÜ) nr
853/2004 III lisa V ja VI jaole.

Artikkel 9
Erand loomsetele kõrvalsaadustele
1.

Erandina artikli 5 punktist c lubab tabandunud liikmesriik

a) lähetada A- või B-piirkonnast lindudelt pärit loomseid
kõrvalsaadusi, mis

i) vastavad määruse (EÜ) nr 1774/2002 järgmistes lisades
või nende osades sätestatud tingimustele:

L 164/57

artiklitele 12–15 või 17 või 18, ladustamiseks, edasiseks
töötlemiseks või kasutamiseks, mille puhul on tagatud
vähemalt linnugripiviiruse inaktiveerumine; või

iii) transporditakse bio-ohutusmeetmeid järgides, et vältida
viiruse edasikandumist kasutajatele või kogumiskeskustesse, mis on heaks kiidetud ja registreeritud vastavalt
määruse (EÜ) nr 1774/2002 artikli 23 lõikele 2, söötmiseks loomadele pärast selle määruse IX lisa punkti 5
alapunktide a ii ja a iii kohast töötlust;

b) lähetada B-piirkonnast määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa
VIII peatüki A jao punkti 1 alapunktile a vastavaid kodulindudelt või tehistingimustes peetavatelt jahilindudelt saadud
töötlemata sulgi või sulgede osi;

c) lähetada A- või B-piirkonnast kodulindudelt või tehistingimustes peetavatelt jahilindudelt saadud sulgi ja sulgede osi,
mida on töödeldud aurujoaga või mõne muu meetodi abil,
mis tagab nakkusetekitajate hävimise.

2.
Tabandunud liikmesriik tagab, et käesoleva artikli punktides b ja c osutatud toodetega on määruse (EÜ) nr 1774/2002
II lisa X peatüki kohaselt kaasas äridokument, mille punktis 6.1
kinnitatakse, et käesoleva artikli lõike 1 punktis c osutatud
tooteid on töödeldud aurujoaga või mõne muu meetodi abil,
mis tagab nakkusetekitajate hävimise.

— V lisa;

— VII lisa II peatüki A jagu, III peatüki B jagu, IV
peatüki A jagu, VI peatüki A jagu ja B jagu, VII
peatüki A jagu, VIII peatüki A jagu, IX peatüki A
jagu ja X peatüki A jagu; ning

— VIII lisa II peatüki B jagu, III peatüki II jao A osa, VII
peatüki A jao 1. punkti alapunkt a; või

ii) transporditakse bio-ohutusmeetmeid järgides, et vältida
viiruse edasikandumist määratud ettevõttesse, mis on
heaks kiidetud vastavalt määruse (EÜ) nr 1774/2002

Töödeldud dekoratiivsulgede, reisijate isiklikuks tarbeks ettenähtud töödeldud sulgede ning eraisikutele saadetud mittetööstuslikuks eesmärgiks ettenähtud töödeldud sulgede saadetiste
puhul äridokumenti siiski ei nõuta.

Artikkel 10
Liikumise tingimused
1.
Kui loomade või neist saadud toodete käesoleva otsusega
hõlmatud liikumine on lubatud artiklite 6, 7, 8 ja 9 alusel, peab
luba olema antud pädeva asutuse teostatud riskihindamise
soodsa tulemuse alusel ning tuleb võtta kõik vajalikud bioohutusmeetmed, et vältida linnugripi levikut.
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2.
Kui lõikes 1 osutatud toodete lähetamine, liikumine või
transportimine on artiklite 7, 8 ja 9 alusel lubatud vastavalt
õigustatud tingimustele või piirangutele, tuleb neid hankida,
käidelda, töödelda, säilitada ja transportida viisil, mis ei ohusta
muude selliste toodete sanitaarseisundit, mis vastavad loomadega kauplemiseks, nende turuleviimiseks või kolmandatesse
riikidesse eksportimiseks ettenähtud loomatervishoiunõuetele.
Artikkel 11
Järgimine ja teavitamine

16.6.2006

Artikkel 12
Kehtivusaeg
Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 30. juuni 2007.
Artikkel 13
Kehtetuks tunnistamine
Otsus 2006/135/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Kõik liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad viivitamata käesoleva otsuse järgimiseks vajalikud meetmed. Liikmesriigid
teatavad nimetatud meetmetest viivitamata komisjonile.

Artikkel 14
Adressaat
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Tabandunud liikmesriik kohaldab kõnealuseid meetmeid niipea,
kui tal on põhjust kahtlustada kõrge patogeensusega linnugripiviiruse alatüübi H5N1 esinemist kodulindudel.
Tabandunud liikmesriik esitab komisjonile ja teistele liikmesriikidele korrapäraselt vajalikku teavet haiguse epidemioloogia
kohta ning vajaduse korral ka täiendavate tõrje- ja järelevalvemeetmete ning teadlikkuse tõstmise kampaaniate kohta.

Brüssel, 14. juuni 2006
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Markos KYPRIANOU
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LISA
A OSA
Artikli 4 lõike 2 kohaselt kehtestatud A-piirkond:
A-piirkond
ISO riigikood

DK

Liikmesriik

TAANI

Kood
(võimaluse
korral

Nimi

Järgmised Funeni maakonna
omavalitsused:

Kohaldamise lõppkuupäev Artikli 4 lõike 4
punkt b

28.6.2006

ÅRSLEV
KERTEMINDE
LANGESKOV
MUNKEBO
NYBORG
ODENSE
ØRBÆK
OTTERUP
RINGE
RYSLINGE
ULLERSLEV
HU

UNGARI

Järgmised Bács-Kiskuni komitaadi
omavalitsused:
KISKŐRÖS
KECEL
IMREHEGY
ORGOVÁNY
KASKANTYÚ
BÓCSA
SOLTVADKERT
TÁZLÁR
PIRTÓ
KISKUNHALAS
JAKABSZÁLLÁS
BUGACPUSZTAHÁZA
BUGAC
SZANK
KISKUNMAJSA-BODOGLÁR
HARKAKÖTÖNY
FÜLÖPJAKAB
MÓRICGÁT
PETŐFISZÁLLÁS
JÁSZSZENTLÁSZLÓ
KISKUNMAJSA
KISKUNFÉLEGYHÁZA
GÁTÉR
PÁLMONOSTORA
KÖMPÖC
CSÓLYOSPÁLOS

9.7.2006
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A-piirkond
ISO riigikood

Liikmesriik

Kood
(võimaluse
korral

Nimi

Järgmised Csongrádi komitaadi
omavalitsused:

Kohaldamise lõppkuupäev Artikli 4 lõike 4
punkt b

9.7.2006

ÜLLÉS
BORDÁNY
ZSOMBÓ
SZATYMAZ
SÁNDORFALVA
FELGYŐ
FORRÁSKÚT
BALÁSTYA
DÓC
KISTELEK
ÓPUSZTASZER
CSONGRÁD
BAKS
CSENGELE
PUSZTASZER
CSANYTELEK
TÖMÖRKÉNY

B OSA
Artikli 4 lõike 2 kohaselt kehtestatud B-piirkond:
B-piirkond
ISO riigikood

DK

HU

Liikmesriik

TAANI

UNGARI

Kood
(võimaluse
korral)

Nimi

ADNS

Järgmised maakonnad:

00700

FUNEN

ADNS

Järgmised komitaadid:

00003

BÁCS-KISKUN

00006

CSONGRÁD

Kohaldamise lõppkuupäev Artikli 4 lõike 4
punkt b

28.6.2006

9.7.2006

16.6.2006
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KOMISJONI OTSUS,
14. juuni 2006,
teatavate üleminekumeetmete kohta seoses kõrge patogeensusega linnugripiga kodulindudel ja
muudel vangistuses peetavatel lindudel ühenduses
(teatavaks tehtud numbri K(2006) 2402 all)
(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/416/EÜ)
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(4)

Tulenevalt lindude gripiga seotud olukorrast maailmas on
kuni direktiivi 2005/94/EÜ ülevõtmiseni liikmesriikides
vaja kohaldada üleminekumeetmeid ettevõtetes, kus kahtlustatakse KPLG viiruste põhjustatud lindude gripi puhkemise võimalust või kus neid on kodulindude ja muude
vangistuses peetavate lindude hulgas juba esinenud.

(5)

Käesolevas otsuses sätestatud üleminekumeetmed peaksid
andma liikmesriikidele võimaluse võtta tauditõrjemeetmeid vastu paindlikult ja proportsionaalselt, arvestades
eri viirusetüvede erinevat ohtlikkuse taset, kõnealuste
meetmete tõenäolist sotsiaalset ja majanduslikku mõju
põllumajandussektorile ja teistele asjaomastele sektoritele,
ning tagades samas, et iga konkreetse haigusstsenaariumi
korral võetakse kõige asjakohasemad meetmed.

(6)

Ühenduse õigusaktide järjepidevuse ja selguse huvides
peaks käesolevas otsuses sätestatud üleminekumeetmete
puhul arvesse võtma direktiivis 2005/94/EÜ sätestatud
tauditõrjemeetmeid ja käesoleva otsuse suhtes tuleks
kohaldada nimetatud direktiivis kehtestatud mõisteid.

(7)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas
toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2005. aasta direktiivi
2005/94/EÜ linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete
ning direktiivi 92/40/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1)
eriti selle artikli 66 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

(3)

Lindude gripp on tõsine, äärmiselt nakkav kodulindude ja
muude lindude haigus, mida tekitavad mitmesugused
viirused, sealhulgas väga suur viiruste perekond Influenzaviridae. Lindude gripi viirused võivad edasi levida ka
imetajatele, sealhulgas inimestele, mis harilikult toimub
otsese kontakti tagajärjel nakatunud lindudega. Praeguste
teadmiste kohaselt kujutavad nn madala patogeensusega
linnugripi (MPLG) viirused väiksemat riski kui kõrge
patogeensusega linnugripi (KPLG) viirused, mis on
tekkinud MPLG teatud viiruste mutatsiooni tulemusena.

KPLG viiruste põhjustatud lindude gripi tõrjet käsitlevad
ühenduse meetmed kehtestati nõukogu 19. mai 1992.
aasta direktiiviga 92/40/EMÜ, millega kehtestatakse klassikalise lindude katku tõrjemeetmed, (2) et tagada
loomade tervise kaitse ja aidata kaasa linnukasvatussektori arengule.

Direktiiviga 92/40/EMÜ kehtestatud meetmed on põhjalikult läbi vaadatud, võttes arvesse uuemaid teadusandmeid lindude gripi ohu kohta loomade ja inimeste tervisele, uute laborikatsete ja vaktsiinide väljatöötamist ning
ühenduses ja kolmandates riikides hiljuti esinenud kõnealuse taudi puhangutest saadud õppetunde. Võttes arvesse
nimetatud läbivaatamist tunnistati kehtetuks direktiiv
92/40/EMÜ ning asendati see direktiiviga 2005/94/EÜ.
Direktiivi 2005/94/EÜ kohaselt on liikmesriikidel selle
sätete siseriiklikusse õigusesse ülevõtmiseks aega kuni 1.
juulini 2007.

(1) ELT L 10, 14.1.2006, lk 16.
(2) EÜT L 167, 22.6.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud 2003.
aasta ühinemisaktiga.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Sisu ja reguleerimisala
1.
Käesoleva otsusega kehtestatakse teatavad üleminekumeetmed, mida tuleb kohaldada liikmesriigis, kus on kõrge
patogeensusega linnugripi (KPLG) viiruste põhjustatud lindude
gripi puhangute esinemise kahtlus või esinemise juhud kodulindude ja muude vangistuses peetavate lindude hulgas.
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2.
Ilma et see piiraks direktiivi 92/40/EMÜ meetmete kohaldamist ettevõtetes ning ohustatud ja järelevalvetsoonides, kohaldavad liikmesriigid, kes ei ole veel käesolevas otsuses käsitletud
direktiivi 2005/94/EÜ sätteid täielikult üle võtnud, käesolevas
otsuses sätestatud meetmeid.

Artikkel 2

16.6.2006

neid hoida mõnes muus kohas samas ettevõttes nii, et neil
ei oleks kokkupuudet teiste kodulindude või muude vangistuses peetavate lindudega teistest ettevõtetest. Võetakse kõik
vajalikud meetmed, et viia miinimumini nende kokkupuude
metslindudega;

d) kodulinde või muid vangistuses peetavaid linde ei tohi ettevõttesse sisse tuua ega sealt välja viia;

Teavitamine
1.
Liikmesriigid tagavad, et pädevat asutust teavitatakse
kohustuslikus korras ja viivitamata KPLG kahtlusest ja selle
esinemise juhtudest.

e)

ilma pädeva asutuse loata ei või ettevõttest välja viia kodulindude või muude vangistuses peetavate lindude rümpasid,
kodulinnuliha ja sealhulgas rupskeid (“kodulinnuliha”),
linnusööta (“sööt”), söödanõusid, materjale, jäätmeid, väljaheiteid, kodulindude või muude vangistuses peetavate
lindude sõnnikut (“sõnnik”), läga, kasutatud allapanu ega
midagi muud, millega lindude gripp võib edasi kanduda,
ning tuleb järgida asjakohaseid bio-ohutusmeetmeid, et
viia lindude gripi levimise oht miinimumini;

f)

ettevõttest ei tohi välja viia mune;

2.
Liikmesriigid teavitavad kõigist tulemustest, mis on saadud
imetajate kontrollimisel kõrge patogeensusega linnugripi suhtes
ja teavitavad viivitamata komisjoni kõigist kõnealuse kontrolli
positiivsetest tulemustest.

Artikkel 3
Taudipuhangu kahtluse korral ettevõtete suhtes kohaldatavad meetmed
1.
Taudipuhangu kahtluse korral algatab pädev asutus viivitamata uurimise, et lindude gripi esinemist kas kinnitada või
välistada ja ettevõte ametliku järelevalve alla võtta.

g) inimeste, koduloomadena peetavate imetajate, veovahendite
ja seadmete liikumine ettevõttesse ja sealt välja toimub
pädeva asutuse loal ja tema kehtestatud tingimuste kohaselt;

Ühtlasi tagab pädev asutus lõigetes 2 ja 3 sätestatud meetmete
järgimise.

h) kodulindude või muude vangistuses peetavate lindude majutamiseks ettenähtud hoonete ning ettevõtte sisse- ja väljapääsude juures kasutatakse vastavalt pädeva asutuse juhistele
sobivaid desinfektsioonivahendeid.

2.
Pädev asutus tagab ettevõttes järgmiste meetmete kohaldamise:

3.

a)

kodulinnud, muud vangistuses peetavad linnud ja kõik
koduloomadena peetavad imetajad loendatakse või vajaduse
korral hinnatakse nende arvu kodulinnuliikide või muude
vangistuses peetavate linnuliikide kaupa;

b) koostatakse nimestik, milles esitatakse liigiti ettevõttes juba
haigestunud, surnud või tõenäoliselt nakatuvate kodulindude, muude vangistuses peetavate lindude ja kõigi koduloomadena peetavate imetajate ligikaudne arv; kogu taudikahtluse kestel täiendatakse iga päev seda nimestikku
koorunud lindude, sündinud ning surnud loomade ja
lindude arvuga ning taotluse korral esitatakse nimestik
pädevale asutusele;

c)

kõik kodulinnud ja muud vangistuses peetavad linnud
viiakse ettevõtte siseruumidesse ja hoitakse seal. Kui see ei
ole teostatav või kui sellega ohustatakse nende heaolu, tuleb

Pädev asutus tagab epidemioloogilise uurimise läbiviimise.

4.
Olenemata lõikest 1 võib pädev asutus ette näha proovide
esitamise muudel juhtudel. Sellistes olukordades võib pädev
asutus tegutseda ilma, et ta võtaks mõningaid või kõiki lõikes
2 osutatud meetmeid.

Artikkel 4
Erandid teatavatest taudipuhangu kahtluse korral ettevõtetes kohaldatavatest meetmetest
1.
Pädev asutus võib riskihindamise põhjal ja kohaldatud
ettevaatusabinõusid ning väljaviidavate lindude ja toodete sihtkohta arvestades lubada teha erandeid artikli 3 lõike 2 punktides
c–e sätestatud meetmetest.

2.
Pädev asutus võib samuti lubada erandeid artikli 3 lõike 2
punktist h muude vangistuses peetavate lindude puhul, keda
peetakse mittekaubanduslikes ettevõtetes.
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3.
Artikli 3 lõike 2 punkti f silmas pidades võib pädev asutus
lubada munade saatmist:

muude vangistuses peetavate lindude ja nendega seotud tootmisüksustega.

a) otse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr
853/2004 (1) III lisa X jao II peatüki kohasesse munatooteid
valmistavasse ettevõttesse, kus neid käideldakse ja töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EÜ) nr 852/2004 (2) II lisa XI peatüki sätetega; kui pädev
asutus annab välja niisuguse loa, kohaldatakse direktiivi
2005/94/EÜ III lisas esitatud tingimusi; või

Taudipuhangu kahtluse kinnitamiseks või selle võimaluse välistamiseks võetakse surmatud kodulindudelt või muudelt vangistuses peetavatelt lindudelt proovid.

4.
Ettevõtte ümber võib kehtestada ajutise kontrolltsooni ja
kohaldada selles tsoonis asuvate ettevõtete suhtes vastavalt vajadusele kas mõningaid või kõiki artikli 3 lõikes 2 sätestatud
meetmeid.

b) kõrvaldamiseks.

Artikkel 5

Artikkel 7

Taudipuhangu kahtluse korral ettevõtetes kohaldatavate
meetmete kestus

Taudipuhangu korral ettevõtetes kohaldatavad meetmed

Artiklis 3 sätestatud meetmeid, mida ettevõtetes tuleb taudikahtluste korral kohaldada, kohaldatakse seni, kuni pädev asutus on
veendunud, et lindude gripi esinemise kahtlus ettevõttes on
välistatud.

Artikkel 6
Epidemioloogilise uurimise põhjal kohaldatavad täiendavad
meetmed
1.
Pädev asutus võib epidemioloogilise uurimise esialgsete
tulemuste põhjal kohaldada lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud meetmeid, eriti juhul, kui ettevõte asub piirkonnas, kus on palju
kodulinde.

2.
Kodulindude ja muude vangistuses peetavate lindude ning
linnumunade, samuti linnukasvatussektoris kasutatavate veovahendite suhtes võib liikmesriigi kindlaksmääratud piirkondades
või kogu liikmesriigis kehtestada ajutisi liikumispiiranguid.

Kõnealuseid piiranguid võib laiendada koduloomadena peetavate
imetajate liikumisele, kuid sellisel juhul ei tohi piirangute kestus
olla üle 72 tunni, välja arvatud üksnes õigustatud põhjusel.

3.
Ettevõtte suhtes võib kohaldada artiklis 7 sätestatud meetmeid.

Kui tingimused võimaldavad, võib kõnealuste meetmete kohaldamisel piirduda üksnes nakatumiskahtlusega kodulindude ja
(1) ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.
(2) ELT L 139, 30.4.2004, lk 1.

1.
KPLG puhangu korral tagab pädev asutus artikli 3 lõigetes
2 ja 3 ning käesoleva artikli lõigetes 2–9 sätestatud meetmete
kohaldamise.

2.
Kõik kodulinnud ja muud vangistuses peetavad linnud
ettevõttes surmatakse ametliku järelevalve all viivitamata.
Surmamine toimub viisil, millega välditakse lindude gripi levimist, eelkõige veo ajal.

Liikmesriigid võivad lindude gripi edasise leviku riski hindamise
alusel siiski teha erandeid teatud kodulindude ja muude vangistuses peetavate linnuliikide surmamise suhtes.

Pädev asutus võib võtta asjakohaseid meetmeid, et piirata
lindude gripi võimalikku levikut ettevõttest metslindudele.

3.
Kõik ettevõttes olevad rümbad ja munad kõrvaldatakse
ametliku järelevalve all.

4.
Ettevõttes KPLG tõenäolisest sissetoomisest kuni artikli 3
lõikes 2 nimetatud meetmete kohaldamiseni korjatud munadest
juba välja hautud kodulinnud võetakse ametliku järelevalve alla
ja neid uuritakse.

5.
Ettevõttes KPLG tõenäolisest sissetoomisest kuni artikli 3
lõikes 2 nimetatud meetme kohaldamiseni tapetud kodulindude
liha ja korjatud munad otsitakse võimaluse korral üles ja kõrvaldatakse ametliku järelevalve all.
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6.
Kõik ained ja jäätmed, mis võivad olla saastunud, nagu
näiteks sööt, hävitatakse või töödeldakse ametliku veterinaararsti
juhiste kohaselt viisil, millega tagatakse lindude gripi viiruse
hävitamine.

7.
Pärast rümpade kõrvaldamist puhastatakse või desinfitseeritakse ametliku veterinaararsti juhiste kohaselt lindude pidamiseks kasutatud ehitised, karjamaad või maad, tõenäoliselt saastunud seadmed ning kodulindude või muude vangistuses peetavate lindude, rümpade, liha, sööda, sõnniku, läga, allapanu ja
mis tahes muude tõenäoliselt saastunud ainete või materjalide
veoks kasutatud veovahendid.

8.
Muid vangistuses peetavaid linde või koduloomadena
peetavaid imetajaid ei tohi ilma pädeva asutuse loata ettevõttesse
sisse tuua ega sealt välja viia. Kõnealust piirangut ei kohaldata
selliste koduloomadena peetavate imetajate suhtes, kes pääsevad
üksnes inimeste elamispiirkondadesse.

9.
Esmase taudipuhangu korral uuritakse isoleeritud viirust
laboratoorselt, et kindlaks määrata selle geneetiline alatüüp.
Kõnealune isoleeritud viirus saadetakse võimalikult kiiresti direktiivi 2005/94/ĖÜ artikli 51 lõikes 1 viidatud ühenduse lindude
gripi referentlaborisse.

Artikkel 8
Teatavaid ettevõtteid käsitlevad erandid
1.
Pädev asutus võib lubada erandeid artikli 7 lõike 2
esimeses lõigus sätestatud meetmetest KPLG puhangute korral
mittekaubanduslikus ettevõttes, tsirkuses, loomaaias, lemmikloomakaupluses, loomapargis, tarastatud alal, kus peetakse kodulinde või muid vangistuses peetavaid linde teadusuuringute
eesmärgil või ohustatud liikide ja ametlikult registreeritud haruldaste kodulindude või muude vangistuses peetavate linnutõugude või -liikide kaitse eesmärgil, tingimusel et sellised erandid
ei ohusta tauditõrjet.

2.
Pädev asutus tagab, et lõike 1 kohase erandi tegemisel
kehtivad sellest mõjutatud kodulindude ja muude vangistuses
peetavate lindude suhtes järgmised tingimused:

a) linnud viiakse ettevõtte siseruumidesse ja neid hoitakse seal;
kui see ei ole teostatav või kui sellega ohustatakse nende
heaolu, tuleb neid hoida mõnes muus kohas samas ettevõttes
nii, et neil ei oleks kokkupuudet teiste kodulindude või
muude vangistuses peetavate lindudega teistest ettevõtetest;
tuleb võtta kõik vajalikud meetmed, et viia miinimumini
nende kokkupuude metslindudega;

b) linde jälgitakse ja kontrollitakse täiendavalt ametliku veterinaararsti juhiste kohaselt ning neid ei paigutata ümber enne,
kui laboratoorsed uuringud on näidanud, et ei ole märkimisväärset ohtu, et nad KPLGd edasi levitaksid; ning
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c) linde ei tohi päritoluettevõttest välja viia, v.a tapmiseks või
saatmiseks teise ettevõttesse, mis asub:

i) samas liikmesriigis, järgides seejuures pädeva asutuse juhiseid; või

ii) teises liikmesriigis, vastavalt kokkuleppele sihtliikmesriigiga.

3.
Tingimusel, et selline luba ei ohusta tauditõrjet, võib pädev
asutus, olenemata kodulindude ja muude vangistuses peetavate
lindude liikumiskeelust vastavalt lõike 2 punktile b, anda riskihindamise põhjal loa transportida bio-ohutusnõudeid arvesse
võttes kodulinnud või linnud, keda ei ole päritoluettevõttes
võimalik asjakohaselt pidada ja järelevalve all hoida, samas liikmesriigis asuvasse määratud ettevõttesse, kus edasist järelevalvet
ja uuringuid teostatakse ametliku järelevalve all.

4.
Pädev asutus võib lubada erandeid artikli 7 lõikes 5 sätestatud meetmetest munade saatmisel otse määruse (EÜ) nr
853/2004 III lisa X jao II peatüki kohasesse munatooteid
valmistavasse ettevõttesse, kus neid käideldakse ja töödeldakse
kooskõlas määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa XI peatükiga.

5.
Liikmesriigid teavitavad komisjoni ja teisi liikmesriike
kõigist käesoleva sätte alusel tehtud eranditest.

Artikkel 9
Eraldi asuvates tootmisüksustes toimuvate KPLG puhangute korral kohaldatavad meetmed
Pädev asutus võib KPLG puhangu korral teha kahest või
enamast eraldi asuvast tootmisüksusest koosnevas ettevõttes
erandeid artikli 7 lõike 2 esimese lõiguga ette nähtud meetmetest tootmisüksuste suhtes, milles olevatel kodulindudel või
muudel vangistuses peetavatel lindudel ei kahtlustata KPLG
olemasolu, kui sellised erandid ei ohusta tauditõrjet.

Kõnealuseid erandeid tehakse kahe või enama eraldiasuva tootmisüksuse puhul ainult juhul, kui ametlik veterinaararst on
nende tootmisruumide ehitust, mõõtmeid, kasutust, lindude
majutusviisi, toitmist, veevarustust, seadmeid ning ettevõtte
töötajaid ja külastajaid silmas pidades veendunud, et üksused
on oma asukoha ja neis peetavate kodulindude ja muude
vangistuses peetavate lindude igapäevase hoolduse osas teistest
tootmisüksustest täiesti sõltumatud.
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Liikmesriigid teavitavad komisjoni ja teisi liikmesriike kõigist
käesoleva sätte alusel tehtud eranditest.

b) ettevõtte ümber vähemalt kümnekilomeetrise raadiusega järelevalvetsooni, mis hõlmab ka ohustatud tsooni.

Artikkel 10

2.
Kui leiab kinnitust KPLG puhang muude vangistuses
peetavate lindude juures, mittekaubanduslikus ettevõttes, tsirkuses, loomaaias, lemmikloomakaupluses, loomapargis, tarastatud alal, kus peetakse muid vangistuses peetavaid linde teadusuuringute eesmärgil või ametlikult registreeritud haruldaste
muude vangistuses peetavate linnutõugude või -liikide – kes ei
ole kodulinnud – kaitse eesmärgil, võib pädev asutus pärast
riskihindamist teha vajalikke erandeid artiklite 11–26 sätetest
seoses ohustatud ja järelevalvetsoonide kehtestamisega ning
nende suhtes kohaldatavate meetmetega tingimusel, et sellised
erandid ei ohusta tauditõrjet.

Kontaktettevõtetes kohaldatavad meetmed
1.
Pädev asutus teeb epidemioloogilise uurimise põhjal
otsuse, kas ettevõtet saab käsitleda kontaktettevõttena.

Pädev asutus tagab kontaktettevõtetes artikli 3 lõikes 2 sätestatud meetmete kohaldamise seni, kuni on välistatud KPLG
esinemise võimalus neis ettevõtetes.

2.
Pädev asutus võib epidemioloogilise uurimise tulemuste
alusel kohaldada kontaktettevõtete suhtes artiklis 7 sätestatud
meetmeid eelkõige juhul, kui kontaktettevõte asub piirkonnas,
kus on palju kodulinde.

3.
Lõikes 1 sätestatud ohustatud ja järelevalvetsoonide
kehtestamisel võtab pädev asutus arvesse vähemalt järgmisi
kriteeriume:

a) epidemioloogiline uurimine;
Põhikriteeriumid, mida tuleb silmas pidada artiklis 7 sätestatud
meetmete kohaldamisel kontaktettevõtetes, on esitatud direktiivi
2005/94/EÜ IV lisas.

3.
Selleks et kinnitada või välistada KPLG viiruse esinemist
neis kontaktettevõtetes, tagab pädev asutus surmatud kodulindudelt ja muudelt vangistuses peetavatelt lindudelt proovide
võtmise.

b) geograafilised iseärasused, eelkõige looduslikud piirid;

c) ettevõtete paiknemine ja kaugus ning kodulindude hinnanguline arv;

d) kodulindude ja muude vangistuses peetavate lindude liikumis- ja nendega kauplemismarsruudid;
4.
Pädev asutus tagab, et igas ettevõttes, kus kodulinnud või
muud vangistuses peetavad linnud on surmatud ja kõrvaldatud
ning lindude gripi esinemine on seejärel kinnitust leidnud,
puhastatakse või desinfitseeritakse tõenäoliselt saastunud
ehitised ja seadmed ning kodulindude, muude vangistuses peetavate lindude, rümpade, liha, sööda, sõnniku, läga, allapanu ja
mis tahes muude tõenäoliselt saastunud materjalide veoks kasutatud veovahendid ametliku veterinaararsti juhiste kohaselt.

e) kodulindude või muude vangistuses peetavate lindude, nende
rümpade, sõnniku, allapanu või kasutatud allapanu,
ohustatud ja järelevalvetsoonide sisese liikumise kontrollimiseks vajalike töötajate ja rajatiste olemasolu, eelkõige juhul,
kui surmamisele ja kõrvaldamisele määratud kodulinnud ja
muud vangistuses peetavad linnud tuleb nende päritoluettevõttest välja toimetada.

Artikkel 11
Ohustatud ja järelevalvetsoonide ning täiendavate piirangutsoonide kehtestamine KPLG puhangute korral
1.

KPLG puhangu järel kehtestab pädev asutus viivitamata:

a) ettevõtte ümber vähemalt kolmekilomeetrise raadiusega
ohustatud tsooni;

4.
Pädev asutus võib lõikes 3 sätestatud kriteeriume arvesse
võttes kehtestada ohustatud ja järelevalvetsoonide ümber või
kõrvale täiendavaid piirangutsoone.

5.
Kui ohustatud, järelevalve- või täiendav piirangutsoon jääb
mitme liikmesriigi territooriumile, teevad asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused tsooni kehtestamisel koostööd.
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Artikkel 12
Nii ohustatud kui ka järelevalvetsoonides kohaldatavad
meetmed
1.
Pädev asutus tagab ohustatud ja järelevalvetsoonides järgmiste meetmete kohaldamise:

a) kehtestatakse kord, mis võimaldab jälgida kõike, mis võib
lindude gripi viirust levitada, sealhulgas kodulinde, muid
vangistuses peetavaid linde, liha, mune, rümpasid, sööta, allapanu, nakatunud kodulindude või muude vangistuses peetavate lindudega kokkupuutes olnud inimesi ja linnukasvatusega seotud veovahendeid;

b) omanikud peavad pädeva asutuse nõudmisel andma viimasele igasugust vajalikku teavet ettevõttesse toodavate või sealt
välja viidavate kodulindude või muude vangistuses peetavate
lindude ja munade kohta.

2.
Pädev asutus võtab kõik asjakohased meetmed tagamaks,
et kõik inimesed, kes viibivad ohustatud ja järelevalvetsoonides,
mille suhtes on kehtestatud piirangud, oleksid neist piiranguist
täielikult teadlikud.
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selliste külastuste ja nende käigus avastatu kohta kuuluvad
säilitamisele; enne ohustatud tsooni kaotamist külastab
ametlik veterinaararst mittekaubanduslikke ettevõtteid;

c) viivitamata rakendatakse ametliku veterinaararsti juhiste
kohast täiendavat järelevalvet, et avastada lindude gripi
võimalik edasi levimine ohustatud tsoonis olevates ettevõtetes.

Artikkel 14
Ohustatud tsoonides asuvates ettevõtetes kohaldatavad
meetmed
Pädev asutus tagab ohustatud tsoonides asuvates ettevõtetes
järgmiste meetmete kohaldamise:

a) kõik kodulinnud ja muud vangistuses peetavad linnud viiakse
ettevõtte siseruumidesse ja hoitakse seal. Kui see ei ole teostatav või kui sellega ohustatakse nende heaolu, tuleb neid
hoida mõnes muus kohas samas ettevõttes nii, et neil ei
oleks kokkupuudet teiste kodulindude või muude vangistuses
peetavate lindudega teistest ettevõtetest. Tuleb võtta kõik
vajalikud meetmed, et viia miinimumini nende kokkupuude
metslindudega;

Kõnealust teavet võib edastada hoiatussiltide, meediakanalite,
nagu näiteks ajakirjanduse ja televisiooni, või muude asjakohaste
vahendite abil.

b) rümbad kõrvaldatakse võimalikult kiiresti;

3.
Kui epidemioloogilised andmed või muud tõendid seda
kinnitavad, võib pädev asutus ohustatud ettevõtetes ja piirkondades läbi viia ennetava tõrjeprogrammi, sealhulgas kodulindude
ja muude vangistuses peetavate lindude tapmise või ennetava
surmamise.

c) elusate kodulindude või muude vangistuses peetavate lindude
liha, sööda, sõnniku, läga ja allapanu veoks kasutatud veovahendid ning muud tõenäoliselt saastunud ained või materjalid puhastatakse või desinfitseeritakse ametliku veterinaararsti juhiste kohaselt;

4.
Liikmesriigid, kes kohaldavad lõikes 3 sätestatud meetmeid, peavad komisjoni sellest viivitamata teavitama.

d) töötajate ja muude isikute poolt kasutatavad ettevõtetesse
sisenevate ja sealt väljuvate tõenäoliselt saastunud veovahendite kõik osad puhastatakse või desinfitseeritakse ametliku
veterinaararsti juhiste kohaselt;

Artikkel 13
Loendus ja ametliku veterinaararsti visiidid ning järelevalve
Pädev asutus tagab ohustatud tsoonides järgmiste meetmete
kohaldamise:

a) võimalikult kiiresti viiakse läbi ettevõtete loendus;

b) ametlik veterinaararst külastab võimalikult kiiresti kõiki
kaubandusettevõtteid, et teha neis kodulindude ja muude
vangistuses peetavate lindude kliiniline läbivaatus ja vajadusel
koguda proovid laboratoorsete uuringute jaoks; andmed

e) ilma pädeva asutuse loata ei või ettevõttesse tuua kodulinde,
muid vangistuses peetavaid linde ega muid koduloomadena
peetavaid imetajaid. See piirang ei kehti imetajate kohta,
kellel on pääs üksnes inimeste elupiirkondadesse, kus:

i) neil ei ole kokkupuudet seal elavate kodulindude või
muude vangistuses peetavate lindudega, ja

ii) neil ei ole juurdepääsu puuridele või aladele, kus kodulinde või muid vangistuses peetavaid linde hoitakse;
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f) igasugusest ettevõtetes täheldatud haigestumuse või suremuse tõusust või tootmisnäitajate olulisest langusest teatatakse viivitamata pädevale asutusele, kes viib ametliku veterinaararsti juhiste kohaselt läbi vajalikud uurimised;

g) kõik ettevõtetesse tulevad või sealt lahkuvad isikud järgivad
lindude gripi levimise vältimiseks vajalikke bio-ohutusnõudeid;

h) omanik säilitab taudijärelevalve ja -tõrje huvides andmed
kõikide ettevõtet, v.a eluruume, külastanud isikute kohta ja
peab tegema need andmed pädeva asutuse nõudmisel kättesaadavaks. Selliseid andmeid ei tule säilitada siis, kui selliste
ettevõtete nagu loomaaia ja loomapargi külastajatel ei ole
juurdepääsu aladele, kus linde peetakse.

Artikkel 15
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ühepäevaste tibude, munade ja rümpade ettevõtetest maanteedele (välja arvatud ettevõttesisestele teedele) toimetamise ja
nende raudteeveo keelustamise.

2.
Pädev asutus tagab, et kodulinnaliha vedu tapamajadest,
lihalõikusettevõtetest ja külmhoonetest on keelatud, välja
arvatud juhul, kui liha on toodetud:

a) kodulindudest, kes on pärit väljastpoolt ohustatud tsoone
ning seda on hoitud ja veetud ohustatud tsoonist pärit kodulinnulihast eraldi; või

b) vähemalt 21 päeva enne oletatava varaseima nakkuse ilmnemist ohustatud tsoonis asuvas ettevõttes ning seda on alates
tootmisest säilitatud ja veetud pärast nimetatud päeva
toodetud lihast eraldi.

Kasutatud allapanu, sõnniku ja läga ettevõtetest kõrvaldamise või laialilaotamise keeld
Pädev asutus tagab, et ohustatud tsoonis asuvates ettevõtetes on
kasutatud allapanu, sõnniku ja läga kõrvaldamine või laialilaotamine keelatud, välja arvatud juhul, kui pädev asutus ise selleks
loa annab. Lubada võib aga bio-ohutusmeetmete kohast
sõnniku- ja lägavedu ettevõtetest selleks määratud töötlemistehasesse või töötlemiseelsesse vaheladustuskohta, kusjuures töötlemise eesmärk on hävitada võimalikud lindude gripi viirused
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr
1774/2002. (1)

Artikkel 16
Laadad, turud ja muud kogunemised ning varude täiendamine
Pädev asutus tagab ohustatud tsoonides turgude, laatade,
näituste ja muude selliste ürituste keelustamise, mis on seotud
kodulindude või muude vangistuses peetavate lindude kokkutoomisega.

Pädev asutus tagab, et ohustatud tsoonides ei lasta vabadusse
ulukivarude täiendamiseks ettenähtud kodulinde või muid
vangistuses peetavaid linde.

Artikkel 17

3.
Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keeldusid ei kohaldata siiski
ohustatud tsooni läbivatel maanteedel või raudteedel kauba
mahalaadimiseta või peatusteta toimuvate transiitvedude suhtes.

Artikkel 18
Koheselt tapale viidavate kodulindude otseveo korral
tehtavad erandid ning kodulinnuliha liikumine või töötlemine
1.
Erandina artiklist 17 võib pädev asutus anda loa määratud
tapamajja koheselt tapale viidavate ohustatud tsoonis asuvast
ettevõttest pärit kodulindude otseveoks järgmistel tingimustel:

a) ametlik veterinaararst teeb päritoluettevõttes kliinilise läbivaatuse 24 tundi enne tapale saatmist;

b) vajaduse korral on kodulindudele nende päritoluettevõttes
tehtud ametliku veterinaararsti juhiste kohased laboratoorsed
uuringud, mille tulemused olid negatiivsed;

c) kodulinde veetakse pädeva asutuse pitseeritud veovahendites
või tema järelevalve all;

Lindude, linnumunade, kodulinnuliha ja rümpade ühest
paigast teise viimise ja veo keelustamine
1.
Pädev asutus tagab ohustatud tsoonide piirides kodulindude, muude vangistuses peetavate lindude, noorkanade,
(1) EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1.

d) määratud tapamaja eest vastutavat pädevat asutust teavitatakse ja ta nõustub kodulindude vastuvõtmisega ning
annab seejärel väljasaatmiskoha pädevale asutusele kinnituse
tapmise kohta;
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e) ohustatud tsoonist toodud kodulinde hoitakse teistest kodulindudest eraldi ja tapetakse teistest kodulindudest eraldi või
teistel aegadel, soovitavalt tööpäeva lõpus; sellele järgnev
puhastamine ja desinfitseerimine lõpetatakse enne, kui hakatakse teisi kodulinde tapma;
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Artikkel 19
Ühepäevaste tibude otseveo korral tehtavad erandid
1.
Erandina artiklist 17 võib pädev asutus lubada ohustatud
tsoonis asuvatest ettevõtetest pärit ühepäevaste tibude otsevedu
samas liikmesriigis asuvasse ettevõttesse või selle ettevõtte
varjualusesse, mis asub soovitavalt väljaspool ohustatud ja järelevalvetsoone, järgmistel tingimustel:

f) ametlik veterinaararst tagab, et määratud tapamajas viiakse
läbi üksikasjalik kodulindude läbivaatus nende saabumisel ja
pärast nende tapmist;
a) tibusid veetakse pädeva asutuse pitseeritud veovahendites või
tema järelevalve all;
g) tapetud lindude liha ei satu ühendusesisesesse ega rahvusvahelisse kaubavahetusse ning see tähistatakse värske liha tervisemärgiga, mis on sätestatud nõukogu direktiivi
2002/99/EÜ (1) II lisas;

h) liha omandatakse, tükeldatakse, veetakse ja säilitatakse ühendusesisesesse ja rahvusvahelisse kaubavahetusse saadetavast
lihast eraldi ja kasutatakse nii, et see ei satuks ühendusesisesesse või rahvusvahelisse kaubavahetusse saadetavate lihatoodete hulka, välja arvatud juhul, kui seda on töödeldud direktiivi 2002/99/EÜ III lisas sätestatud viisil.

b) veo ajal ja sihtettevõttes kohaldatakse vajalikke bio-ohutusmeetmeid;

c) sihtettevõte võetakse pärast ühepäevaste tibude saabumist
ametliku järelevalve alla;

d) ohustatud või järelevalvetsoonist väljaviimisel peavad kodulinnud vähemalt 21 päevaks jääma sihtettevõttesse.
2.
Erandina artiklist 17 võib pädev asutus anda loa ohustatud
tsoonis asuvasse määratud tapamajja koheselt tapale viidavate
väljastpoolt ohustatud tsooni pärit kodulindude otseveoks ja
selliste kodulindude liha edasiseks liikumiseks tingimusel, et:

a) määratud tapamaja eest vastutavat pädevat asutust teavitatakse ja ta nõustub kodulindude vastuvõtmisega ning
annab seejärel väljasaatmiskoha pädevale asutusele kinnituse
tapmise kohta;

b) ohustatud tsoonist toodud kodulinde hoitakse teistest kodulindudest eraldi ja tapetakse teistest kodulindudest eraldi või
teistel aegadel;

2.
Erandina artiklist 17 võib pädev asutus lubada väljastpoolt
ohustatud ja järelevalvetsoone pärit munadest välja hautud
ühepäevaste tibude otsevedu mis tahes teise samas liikmesriigis
asuvasse ettevõttesse, mis asub soovitavalt väljaspool ohustatud
ja järelevalvetsoone, tingimusel et lähte-haudejaam võib tänu
oma logistikale ja tööhügieenile tagada, et kõnealused munad
ei ole kokku puutunud muude vastavates tsoonides paiknevatest
linnukarjadest pärit ja seetõttu neist erinevas tervislikus seisundis
olevate haudemunade või ühepäevaste tibudega.

Artikkel 20
Noorkanade otseveo korral tehtavad erandid

c) toodetud kodulinnuliha tükeldatakse, veetakse ja säilitatakse
ohustatud tsoonist pärit muude kodulindude lihast eraldi;

d) kõrvalsaadused kõrvaldatakse.
(1) EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

Erandina artiklist 17 võib pädev asutus lubada noorkanade otsevedu ohustatud või järelevalvetsoonis asuvasse ettevõttesse või
soovitavalt selle varjualusesse, kus ei ole muid kodulinde, järgmistel tingimustel:

a) ametlik veterinaararst viib läbi päritoluettevõttes olevate
kodulindude ja muude vangistuses peetavate lindude ning
eelkõige äraviimisele kuuluvate lindude kliinilise läbivaatuse;
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b) vajaduse korral on kodulindudele nende päritoluettevõttes
tehtud ametliku veterinaararsti juhiste kohased laboratoorsed
uuringud, mille tulemused olid negatiivsed;

c) noorkanu veetakse pädeva asutuse pitseeritud veovahendites
või tema järelevalve all;

d) sihtettevõte või varjualune võetakse pärast noorkanade kohalesaabumist ametliku järelevalve alla;
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b) määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa X jao II peatüki kohasesse
munatooteid valmistavasse ettevõttesse, kus neid käideldakse
ja töödeldakse kooskõlas määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa
XI peatükiga; või

c) kõrvaldamiseks.

Artikkel 22
Rümpade otseveo korral tehtavad erandid

e) ohustatud või järelevalvetsoonist väljaviimisel peavad kodulinnud vähemalt 21 päevaks jääma sihtettevõttesse.

Artikkel 21
Haude- ja toidumunade otseveo korral tehtavad erandid
1.
Erandina artiklist 17 võib pädev asutus lubada haudemunade otsevedu ettevõttest ohustatud või järelevalvetsoonis
asuvasse pädeva asutuse määratud haudejaama (“määratud
haudejaam”) või järgmiste tingimuste täitmisel ohustatud tsoonis
asuvast ettevõttest mis tahes määratud haudejaama:

a) haudemunade päritolukarjad on ametliku veterinaararsti
poolt vastavalt pädeva asutuse juhistele läbi vaadatud ja
neis ettevõtetes lindude gripi esinemist ei kahtlustata;

b) haudemune ja nende pakendit desinfitseeriti enne teelesaatmist ja nende munade päritolu on võimalik kindlaks teha;

c) haudemune veetakse pädeva asutuse pitseeritud veovahendites või tema järelevalve all;

Erandina artiklist 17 võib pädev asutus lubada rümpade otsevedu tingimusel, et need veetakse minema nende kõrvaldamiseks.

Artikkel 23
Veovahendite puhastamine ja desinfitseerimine
Pädev asutus tagab artiklites 18–22 sätestatud vedudel kasutatud
veovahendite ja seadmete puhastamise ja desinfitseerimise kohe
pärast vedu ametliku veterinaararsti juhiste kohaselt.

Artikkel 24
Meetmete kestus
1.
Artiklites 13–23 sätestatud meetmeid kohaldatakse vähemalt 21 päeva jooksul alates nakatunud ettevõtte ametliku veterinaararsti juhiste kohase esialgse puhastamise ja desinfitseerimise lõpuleviimise päevast kuni ajani, mil ohustatud tsoonis
asuvaid ettevõtteid on ametliku veterinaararsti juhiste kohaselt
kontrollitud.

2.
Kui artiklites 13–23 sätestatud meetmete kohaldamine
lõpetatakse vastavalt käesoleva artikli lõikele 1, kohaldatakse
endises ohustatud tsoonis artiklis 25 sätestatud meetmeid seni,
kuni nende kohaldamise võib artikli 26 sätete kohaselt lõpetada.

d) määratud haudejaamas kohaldatakse pädeva asutuse juhistele
vastavaid bio-ohutusmeetmeid.
Artikkel 25
2.
Erandina artiklist 17 võib pädev asutus lubada haudemunade otsevedu:

a) pädeva asutuse määratud pakendamiskeskusesse (“määratud
pakendamiskeskus”), tingimusel et munad pakitakse ühekordselt kasutatavasse pakendisse ja kohaldatakse kõiki pädeva
asutuse nõutud bio-ohutusmeetmeid;

Järelevalvetsoonides kohaldatavad meetmed
Pädev asutus tagab järelevalvetsoonides järgmiste meetmete
kohaldamise:

a) võimalikult kiiresti viiakse läbi kõikide kaubanduslike linnukasvatusettevõtete loendus;
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b) kodulindude, noorkanade, ühepäevaste tibude ja munade liikumine järelevalvetsoonis on keelatud, välja arvatud juhul, kui
selleks annab loa pädev asutus, kes tagab lindude gripi
levikut tõkestavate bio-ohutusmeetmete kohaldamise; kõnealust keeldu ei kohaldata järelevalvetsooni peatumata või
kaupa maha laadimata läbivate maantee- ja raudteetransiitvedude suhtes;

c) kodulindude, noorkanade, ühepäevaste tibude ning munade
vedu väljaspool järelevalvetsooni asuvatesse ettevõtetesse,
tapamajadesse, pakendamiskeskustesse või munatoodete
valmistamise ettevõttesse on keelatud; pädev asutus võib
siiski anda loa:

i)

kodulindude otseveoks määratud tapamajja artikli 18
lõike 1 punktide a, b ja d kohaseks koheseks tapmiseks;
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iv) haudemunade veoks järelevalvetsoonis või väljaspool
seda paiknevasse määratud haudejaama; enne ärasaatmist
desinfitseeritakse munad ja nende pakend ning kõnealuste munade päritolu peab olema võimalik kindlaks
teha;

v) toidumunade otseveoks määratud pakendamiskeskusesse
tingimusel, et munad on pakitud ühekordselt kasutatavasse pakendisse ning kohaldatakse kõiki pädeva asutuse
nõutud bio-ohutusmeetmeid;

vi) munade veoks järelevalvetsoonis või sellest väljaspool
asuvasse määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa X jao II
peatüki kohasesse munatooteid valmistavasse ettevõttesse, kus neid käideldakse ja töödeldakse kooskõlas
määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa XI peatüki sätetega;

vii) munade veoks eesmärgiga need kõrvaldada;
pädev asutus võib anda loa koheselt tapale viidavate
väljastpoolt ohustatud ja järelevalvetsooni pärit kodulindude otseveoks ohustatud tsoonis asuvasse määratud
tapamajja ja selliste kodulindude liha edasisteks vedudeks;

ii) noorkanade veoks samas liikmesriigis asuvasse ettevõttesse, kus ei ole teisi kodulinde; pärast noorkanade kohaletoomist võetakse kõnealune ettevõte ametliku järelevalve alla ja noorkanad peavad jääma sihtettevõttesse
vähemalt 21 päevaks;

iii) ühepäevaste tibude veoks:

— samas liikmesriigis asuvasse ettevõttesse või selle
varjualusesse tingimusel, et kohaldatakse vajalikke
bio-ohutusmeetmeid ja ettevõte võetakse pärast
tibude kohaletoomist ametliku järelevalve alla ning
ühepäevased tibud jäävad sihtettevõttesse vähemalt
21 päevaks või

— mis tahes teise ettevõttesse, kui tibud on välja hautud
väljaspool ohustatud ja järelevalvetsoone asuvatest
ettevõtetest pärit haudemunadest, tingimusel et
lähte-haudejaam võib tänu oma logistikale ja bioohutust garanteerivatele töötingimustele tagada, et
kõnealused munad ei ole kokku puutunud teiste
vastavates tsoonides asuvatest linnukarjadest pärit ja
seetõttu neist erinevas tervislikus seisundis olevate
haudemunade või ühepäevaste tibudega;

d) kõik järelevalvetsoonis asuvatesse ettevõtetesse saabuvad või
sealt lahkuvad isikud järgivad lindude gripi leviku tõkestamiseks kohaldatavaid bio-ohutusmeetmeid;

e) elusate kodulindude või muude vangistuses peetavate
lindude, rümpade, sööda, sõnniku, läga, allapanu ja muude
tõenäoliselt saastunud ainete või materjalide veoks kasutatud
veovahendid ja seadmed puhastatakse ja desinfitseeritakse
ametliku veterinaararsti juhiste kohaselt;

f) kodulinde ja muid vangistuses peetavaid linde ega koduloomi ei või ilma pädeva asutuse loata kodulinde pidavasse
ettevõttesse tuua ega sealt välja viia. See piirang ei kehti
imetajate kohta, kellel on pääs üksnes inimeste elupiirkondadesse, kus:

i) neil ei ole kokkupuudet seal elavate kodulindude või
muude vangistuses peetavate lindudega, ja

ii) neil ei ole juurdepääsu puuridele või aladele, kus kodulinde või muid vangistuses peetavaid linde hoitakse;

g) igasugusest ettevõtetes täheldatud haigestumuse või suremuse tõusust või tootmisnäitajate olulisest langusest teatatakse viivitamata pädevale asutusele, kes viib ametliku veterinaararsti juhiste kohaselt läbi vajalikud uurimised;
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h) kasutatud allapanu, sõnniku ja läga kõrvaldamine või laialilaotamine on keelatud, välja arvatud juhul, kui pädev asutus
selleks loa annab; lubada võib bio-ohutusmeetmete kohast
sõnnikuvedu järelevalvetsoonis asuvatest ettevõtetest selleks
määratud töötlemistehasesse või töötlemiseelsesse vahelattu,
kusjuures töötlemise eesmärk on hävitada võimalikud
lindude gripi viirused vastavalt määrusele (EÜ) nr
1774/2002;

i) laadad, turud, näitused või muud kodulindude või muude
vangistuses peetavate lindude kokkutoomisega seotud
üritused on keelatud;

j) ulukivarude täiendamiseks kasvatatud kodulinde ei lasta
vabadusse.

Artikkel 26
Meetmete kestus
Artiklis 25 sätestatud meetmeid kohaldatakse vähemalt 30
päeva jooksul alates nakatatud ettevõtte ametliku veterinaararsti
juhiste kohase esialgse puhastamise ja desinfitseerimise lõpuleviimise päevast.

Artikkel 27
Täiendavates piirangutsoonides kohaldatavad meetmed
1.
Pädev asutus võib ette näha kõigi või mõnede artiklites
13–26 sätestatud meetmete kohaldamise artikli 11 lõikes 4
nimetatud täiendavates piirangutsoonides (“täiendavad piirangutsoonid”).

2.
Kui epidemioloogilised andmed või muud tõendid seda
kinnitavad, võib pädev asutus täiendavates piirangutsoonides
asuvates ja direktiivi 2005/94/EÜ IV lisa kriteeriumide kohaselt
ohustatud ettevõtetes ja aladel läbi viia ennetava tõrjeprogrammi, sealhulgas kodulindude või muude vangistuses peetavate lindude tapmise või ennetava surmamise.

Kõnealuste ettevõtete linnukarjade taastamine toimub pädeva
asutuse juhiste kohaselt.

3.
Lõigetes 1 ja 2 sätestatud meetmeid kohaldavad liikmesriigid teavitavad sellest viivitamata komisjoni.
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toorsed uuringud kõikide ettevõttes olevate sigadega, et kinnitada või välistada nende sigade praegust või varasemat kõrge
patogeensusega linnugripi viirusega nakatumist.

Enne uuringu tulemuste selgumist ei tohi sigu ettevõttest välja
viia.

2.
Kui lõikes 1 sätestatud laboratoorsed uuringud kinnitavad
KPLG esinemist sigadel, võib pädev asutus anda korralduse
nimetatud sigade viimiseks teistesse seakasvatusettevõtetesse
või määratud tapamajadesse, tingimusel et järgnenud asjakohaste uuringute tulemuste kohaselt on lindude gripi levimise
oht kaduvväike.

3.
Kui lõikes 1 sätestatud laboratoorsetest uuringutest ilmneb
tõsine oht tervisele, surmatakse sead vastavalt nõukogu direktiivile 93/119/EMÜ (1) võimalikult kiiresti ametliku järelevalve all
ja sellisel viisil, et lindude gripi viiruse levimine, eriti vedamisel,
oleks välistatud.

4.
Pärast mis tahes ettevõttes lindude gripi esinemise kahtlusele kinnituse saamist võib pädev asutus riskihindamise põhjal
kohaldada lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud meetmeid mis tahes
muude ettevõttes viibivate imetajate suhtes, samuti võib pädev
asutus laiendada nimetatud meetmeid kontaktettevõtetele.

5.
Liikmesriigid teavitavad komisjoni toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee kaudu uuringute ja lõigete 1–4 kohaselt
kohaldatud meetmete tulemustest.

6.
Kui KPLG viiruse esinemine ettevõttes olevatel sigadel või
mis tahes muudel imetajatel on kinnitust leidnud, võib pädev
asutus teostada järelevalvet, et teha kindlaks KPLG edasine levik
ja võtta meetmeid selle tõkestamiseks.

Artikkel 29
Ettevõtete linnukarjade taastamine
1.
Liikmesriigid tagavad, et pärast artiklis 7 sätestatud meetmete kohaldamist järgivad liikmesriigid käesoleva artikli lõikeid
2–5.

Sigade ja muude liikidega tehtavad laboratoorsed uuringud
ja muud nende suhtes võetavad meetmed

2.
Kaubanduslike linnukasvatusettevõtete linnukarjade taastamine ei toimu enne kui 21 päeva pärast ametliku veterinaararsti
juhiste kohase lõpliku puhastamise ja desinfitseerimise lõpetamise kuupäeva.

1.
Pädev asutus tagab, et pärast mis tahes ettevõtetes KPLG
olemasolu kohta kinnituse saamist viiakse läbi vajalikud labora-

(1) EÜT L 340, 31.12.1993, lk 21. Direktiivi on viimati muudetud
määrusega (EÜ) nr 1/2005 (ELT L 3, 5.1.2005, lk 1).

Artikkel 28
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3.
21 päeva jooksul alates kaubanduslike linnukasvatusettevõtete linnukarjade taastamise päevast kohaldatakse järgmisi
meetmeid:
a) ametlik veterinaararst viib läbi vähemalt ühe kodulindude
kliinilise läbivaatuse; nimetatud kliiniline läbivaatus või
kõige viimane kliiniline läbivaatus (juhul kui viiakse läbi
rohkem kui üks läbivaatus) viiakse läbi eespool nimetatud
21-päevase ajavahemiku lõpule võimalikult lähedasel ajal;
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g) kõigist punktis f osutatud toodanguandmetes toimunud
olulistest muutustest ja muudest kõrvalekalletest teatatakse
viivitamata pädevale asutusele.
4.
Riskihindamise põhjal võib pädev asutus teha korralduse
lõikes 3 sätestatud meetmete kohaldamiseks ka muudes ettevõtetes peale kaubanduslike linnukasvatusettevõtete või kaubanduslikes linnukasvatusettevõtetes peetavate muude liikide suhtes.
5.
Kontaktettevõtete linnukarjade taastamine toimub pädeva
asutuse juhiste kohaselt riskihindamise alusel.

b) tehakse pädeva asutuse juhistele vastavad laboratoorsed
uuringud;
c) linnukarjade taastamise perioodi ajal surnud kodulinde uuritakse pädeva asutuse juhiste kohaselt;

Artikkel 30
Kehtivus
Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 30. juuni 2007.
Artikkel 31

d) kõik kaubanduslikku linnukasvatusettevõttesse saabuvad või
sealt lahkuvad isikud järgivad lindude gripi tõkestamiseks
ette nähtud asjakohaseid bio-ohutusmeetmeid;

Adressaadid
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

e) linnukarjade taastamise perioodil ei tohi kodulinde kaubanduslikust linnukasvatusettevõttest välja viia ilma pädeva
asutuse loata;
f) omanik peab registrit toodangut iseloomustavate andmete,
sealhulgas haigestumuse ja suremuse kohta; registrit tuleb
korrapäraselt ajakohastada;

Brüssel, 14. juuni 2006
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Markos KYPRIANOU

