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►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,
annettu 5 päivänä elokuuta 2013,
afrikkalaisen sikaruttoviruksen tietyistä kolmansista maista tai niiden osista, joissa taudin
esiintyminen on vahvistettu, unioniin kulkeutumisen estämiseksi annettavista toimenpiteistä ja
päätöksen 2011/78/EU kumoamisesta
(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 4951)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/426/EU)
(EUVL L 211, 7.8.2013, s. 5)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:
virallinen lehti
N:o
►M1
►M2
►M3
►M4

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/84/EU, annettu 12
helmikuuta 2014
Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1752, annettu 29
syyskuuta 2015
Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1839, annettu 9
lokakuuta 2017
Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1351, annettu 19
elokuuta 2019
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▼B
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,
annettu 5 päivänä elokuuta 2013,
afrikkalaisen sikaruttoviruksen tietyistä kolmansista maista tai
niiden osista, joissa taudin esiintyminen on vahvistettu, unioniin
kulkeutumisen estämiseksi annettavista toimenpiteistä ja päätöksen
2011/78/EU kumoamisesta
(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 4951)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/426/EU)

▼M1
1 artikla
Tässä päätöksessä ’karjankuljetusajoneuvolla’ tarkoitetaan kaikkia ajo
neuvoja, joita on käytetty elävien eläinten kuljetukseen.
▼B
2 artikla
▼M1
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liikennöitsijä tai karjankulje
tusajoneuvon kuljettaja saapuessaan liitteessä I luetelluista kolmansista
maista tai niiden osista antaa unioniin saapumispaikan jäsenvaltion toi
mivaltaiselle viranomaiselle tiedot, jotka osoittavat, että karja- tai lasta
usosasto tai tapauksen mukaan kuorma-auton lastitila, lastausramppi,
eläinten kanssa kosketuksissa olleet laitteet, renkaat ja ohjaamo sekä
purkamisen aikana käytetyt suojavaatteet/-saappaat on puhdistettu ja
desinfioitu sen jälkeen, kun ajoneuvosta on viimeksi purettu eläinlasti.
▼B
2.
Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin on sisällyttävä
ilmoitus, joka on tehty liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti tai muun
vastaavan mallin mukaisesti, joka sisältää vähintään kyseisessä mallissa
olevat tiedot.
3.
Toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä 2 kohdassa tarkoitetun
ilmoituksen alkuperäiskappale kolmen vuoden ajan.

3 artikla
1.
Unioniin saapumispaikan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen
on tarkastettava unionin alueelle liitteessä I luetelluista kolmansista
maista tai niiden osista tulevat karjankuljetusajoneuvot sen määrittämi
seksi, onko ne puhdistettu ja desinfioitu tyydyttävästi.
2.
Jos 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset osoittavat, että puhdistus ja
desinfiointi on tehty tyydyttävästi, tai jos toimivaltaiset viranomaiset
ovat 1 kohdassa säädettyjen toimenpiteiden lisäksi määränneet, järjestä
neet ja toteuttaneet ylimääräisen desinfioinnin aiemmin puhdistetulle
karjankuljetusajoneuvolle, jota on käytetty eläinten kuljetukseen, toimi
valtaisen viranomaisen on todistettava tämä antamalla liitteessä III esi
tetyn mallin mukainen todistus.
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▼M1
3.
Jos 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset osoittavat, että karjankulje
tusajoneuvon puhdistusta ja desinfiointia ei ole tehty tyydyttävästi, toi
mivaltaisen viranomaisen on toteutettava yksi seuraavista toimenpiteistä:
a) määrättävä kyseinen karjankuljetusajoneuvo asianmukaisesti puhdis
tettavaksi ja desinfioitavaksi toimivaltaisen viranomaisen nimeä
mässä paikassa mahdollisimman lähellä kyseiseen jäsenvaltioon saa
pumispaikkaa ja annettava 2 kohdassa tarkoitettu todistus;
b) jos saapumispaikan lähellä ei ole soveltuvaa tilaa puhdistusta ja de
sinfiointia varten tai jos riskinä on, että eläintuotteiden jäämiä kul
keutuu puhdistamattomasta karjankuljetusajoneuvosta:
i) evättävä kyseisen karjankuljetusajoneuvon pääsy unioniin; tai
ii) desinfioitava alustavasti paikan päällä karjankuljetusajoneuvo,
jota ei ole puhdistettu ja desinfioitu tyydyttävästi, odotettaessa,
että a alakohdassa säädetyt toimenpiteet toteutetaan 48 tunnin
kuluessa saapumisesta EU:n rajalle.
▼B
4.
Liikennöitsijän tai karjankuljetusajoneuvon kuljettajan on säilytet
tävä 2 kohdassa tarkoitetun todistuksen alkuperäiskappale kolmen vuo
den ajan. Toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä todistuksen kopio
kolmen vuoden ajan.
▼M1
5.
Unioniin saapumispaikan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen
voi määrätä desinfioitaviksi kaikkien ajoneuvoja – myös rehua kuljetta
vien ajoneuvojen –, joiden osalta ei voida sulkea pois merkittävää riskiä
afrikkalaisen sikaruton kulkeutumisesta unionin alueelle, pyörät tai
minkä tahansa muun osan, jonka desinfiointi katsotaan välttämättömäksi
tämän riskin pienentämiseksi.
▼B
4 artikla
Kumotaan päätös 2011/78/EU.
▼M4
4 a artikla
Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2021.
▼B
5 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
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▼B
LIITE I
LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA JA NIIDEN OSISTA, JOISSA
AFRIKKALAISEN
SIKARUTTOVIRUKSEN
ESIINTYMINEN
ON
VAHVISTETTU
Valko-Venäjä

▼M3
Moldova

▼B
Venäjä

▼M4
Serbia

▼M2
Ukraina
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▼B
LIITE II
ILMOITUSMALLI,
JOKA
KOLMANSISTA
MAISTA
TAI
NIIDEN
OSISTA,
JOISSA
AFRIKKALAISEN
SIKARUTON
ESIINTYMINEN
ON
VAHVISTETTU,
UNIONIIN
TULEVAN
KARJANKULJETUSAJONEUVON LIIKENNÖITSIJÄN/KULJETTAJAN
ON ESITETTÄVÄ
Minä, ...................................................................
(lisätään rekisterikilven numero)

joka toimin liikennöitsijänä /

karjankuljetusajoneuvon kuljettajana, ilmoitan, että

— eläimet ja rehu on viimeksi purettu seuraavassa paikassa:

Maa, alue, paikka

Päivämäärä
(pp.kk.vv)

Kellonaika
(tt:mm)

— purkamisen jälkeen karjankuljetusajoneuvo on puhdistettu ja desinfioitu. Puh
distaminen ja desinfiointi on tehty seuraaville: karja- tai lastausosasto, [kuor
ma-auton lastitila] (poistetaan, jos tarpeeton), lastausramppi, eläinten kanssa
kosketuksissa olleet laitteet, renkaat ja ohjaamo sekä purkamisen aikana käy
tetyt suojavaatteet/-saappaat.
Puhdistaminen ja desinfiointi toteutettiin seuraavasti:

Maa, alue, paikka

Päivämäärä
(pp.kk.vv)

Kellonaika
(tt:mm)

— desinfiointiainetta käytettiin valmistajan suosittelemina pitoisuuksina (mainit
tava aine ja sen pitoisuus):

— eläimiä lastataan seuraavaksi seuraavassa paikassa:

Maa, alue, paikka

Päivämäärä
(pp.kk.vv)

Kellonaika
(tt:mm)

Päiväys

Paikka

Liikennöitsijän/kuljettajan allekir
joitus

Liikennöitsijän / karjankuljetusajoneuvon kuljettajan nimi ja työosoite (suu
raakkosin)
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▼B
LIITE III
KOLMANSISTA
MAISTA
TAI
NIIDEN
OSISTA,
JOISSA
AFRIKKALAISEN SIKARUTON ESIINTYMINEN ON VAHVISTETTU,
UNIONIIN
TULEVAN
KARJANKULJETUSAJONEUVON
PUHDISTAMISTA JA DESINFIOINTIA KOSKEVA TODISTUS
Allekirjoittanut virkamies todistaa tarkastaneensa
1) karjankuljetusajoneuvon/-neuvot, jonka/joiden rekisterikilven numero on
tänään ja havainneensa
(lisätään rekisterikilven numero)

silmämääräisessä tarkastuksessa, että karja- tai lastausosasto, [kuorma-auton
lastitila] (1), lastausramppi, eläinten kanssa kosketuksissa olleet laitteet, ren
kaat ja ohjaamo sekä purkamisen aikana käytetyt suojavaatteet/-saappaat, on
tyydyttävästi puhdistettu;

2) tiedot, jotka annetaan komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/426/EU liit
teessä II esitetyn ilmoituksen muodossa tai muussa vastaavassa muodossa,
joka kattaa täytäntöönpanopäätöksen 2013/426/EU liitteessä II esitetyt kohdat.

Päiväys

Leima:

Kellonaika

Paikka

Toimivaltainen
viranomainen

Nimi suuraakkosin

(*) Leiman ja allekirjoituksen värin on oltava eri kuin painovärin.

(1) Poistetaan, jos tarpeeton.

Virkamiehen
allekirjoitus (*)

