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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/251,
annettu 13 päivänä helmikuuta 2015,
eläinten

terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi
jäsenvaltioissa annetun päätöksen 2014/709/EU muuttamisesta

eräissä

(tiedoksiannettu numerolla C(2015) 710)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten
11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,
ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden
kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan
4 kohdan,
ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön
alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston
direktiivin 2002/99/EY (3) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä 2014/709/EU (4) säädetään eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä
afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa. Kyseisen päätöksen liitteessä määritetään ja luetellaan
kyseisten jäsenvaltioiden tiettyjä alueita, jotka on erotettu toisistaan epidemiologiseen tilanteeseen perustuvan
riskitason mukaan. Luettelossa on mukana tiettyjä Italian, Latvian, Liettuan, Puolan ja Viron alueita.

(2)

Täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU 11 artiklaa, jossa säädetään tuoreen sianlihan sekä tiettyjen sian
raakalihavalmisteiden ja sianlihavalmisteiden lähettämiskiellosta liitteessä luetelluilta alueilta muihin jäsenvaltioihin
ja kolmansiin maihin, olisi tarkistettava, jotta voidaan parantaa sen johdonmukaisuutta kolmansiin maihin
suuntautuvaan vientiin sovellettavien poikkeusten osalta.

(3)

Lokakuun 2014 jälkeen on raportoitu muutamia afrikkalaisen sikaruton tapauksia villisioissa Viron ja Latvian
välisellä rajalla alueella, joka sisältyy kummassakin jäsenvaltiossa täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU
liitteessä olevaan I osaan. Liettuassa raportoitiin kaksi tapausta, Kaunasissa ja Kupiškisissa.

(4)

Nykyisen epidemiologisen tilanteen kehittyminen olisi otettava huomioon arvioitaessa Virossa, Latviassa ja
Liettuassa vallitsevasta eläinten terveystilanteesta aiheutuvaa riskiä. Jotta eläinten terveyttä koskevat torjuntatoi
menpiteet voidaan kohdentaa ja jotta voidaan estää afrikkalaisen sikaruton leviäminen ja ehkäistä tarpeettomat
häiriöt unionin sisäisessä kaupassa ja perusteettomien esteiden asettaminen kolmansien maiden kaupalle, unionin
luetteloa alueista, joihin sovelletaan täytäntöönpanopäätöksessä 2014/709/EU säädettyjä eläinten terveyttä
koskevia torjuntatoimenpiteitä, olisi muutettava, ja siinä olisi otettava huomioon eläinten nykyinen terveystilanne
kyseisen taudin osalta Latviassa, Liettuassa ja Virossa.

(5)

Sen vuoksi on tarpeen muuttaa täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitettä tiettyjen Latvian, Liettuan ja Viron
alueiden sisällyttämiseksi kyseisen liitteen II osaan.

(6)

Täytäntöönpanopäätöstä 2014/709/EU olisi sen vuoksi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon
mukaiset,

(1)
(2)
(3)
(4)

EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.
EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.
EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.
Komission täytäntöönpanopäätös 2014/709/EU, annettu 9 päivänä lokakuuta 2014, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä
afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa ja täytäntöönpanopäätöksen 2014/178/EU kumoamisesta (EUVL L 295,
11.10.2014, s. 63).
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan täytäntöönpanopäätös 2014/709/EU seuraavasti:
1) Korvataan 11 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:
”2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, asianomaiset jäsenvaltiot, joilla on liitteessä olevassa II, III tai
IV osassa lueteltuja alueita, voivat sallia 1 kohdassa tarkoitetun tuoreen sianlihan ja tällaisesta sianlihasta koostuvien
tai sitä sisältävien sian raakalihavalmisteiden ja sianlihavalmisteiden lähettämisen muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin
maihin edellyttäen, että kyseiset sian raakalihavalmisteet ja sianlihavalmisteet on johdettu sioista, joita on
syntymästään lähtien pidetty tiloilla, jotka sijaitsevat liitteessä olevassa II, III ja IV osassa lueteltujen alueiden
ulkopuolella, ja että tuore sianliha, sian raakalihavalmisteet ja sianlihavalmisteet on tuotettu, varastoitu ja käsitelty
12 artiklan mukaisesti hyväksytyissä laitoksissa.
3.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, asianomaiset jäsenvaltiot, joilla on liitteessä olevassa II osassa
lueteltuja alueita, voivat sallia 1 kohdassa tarkoitetun tuoreen sianlihan ja tällaisesta sianlihasta koostuvien tai sitä
sisältävien sian raakalihavalmisteiden ja sianlihavalmisteiden lähettämisen muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin
edellyttäen, että kyseiset sian raakalihavalmisteet ja sianlihavalmisteet on johdettu sioista, jotka täyttävät 3 artiklan
1 kohdassa ja 2 tai 3 kohdassa säädetyt vaatimukset.”
2) Muutetaan liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä helmikuuta 2015.
Komission puolesta
Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen
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Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liite seuraavasti:
1) Muutetaan I osa seuraavasti:
a) Korvataan Viroa koskeva kohta seuraavasti:
”1. Viro

Seuraavat Viron alueet:
— Põlvamaa maakond,
— Häädemeeste vald,
— Kambja vald,
— Kasepää vald,
— Kolga-Jaani vald,
— Konguta vald,
— Kõo vald,
— Kõpu vald,
— Laekvere vald,
— Lasva vald,
— Meremäe vald,
— Nõo vald,
— Paikuse vald,
— Pärsti vald,
— Puhja vald,
— Rägavere vald,
— Rannu vald,
— Rõngu vald,
— Saarde vald,
— Saare vald,
— Saarepeedi vald,
— Sõmeru vald,
— Surju vald,
— Suure-Jaani vald,
— Tahkuranna vald,
— Torma vald,
— Vastseliina vald,
— Viiratsi vald,
— Vinni vald,
— Viru-Nigula vald,
— Võru vald,
— Võru linn,
— Kunda linn,
— Viljandi linn.”

17.2.2015

17.2.2015

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

b) Korvataan Latviaa koskeva kohta seuraavasti:
”2. Latvia

Seuraavat Latvian alueet:
— Aizkraukles novads,
— Alojas novads,
— Alūksnes novads: Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes ja Liepnas pagasti,
— Amatas novads,
— Apes novads: Virešu pagasts,
— Baltinavas novads,
— Balvu novads,
— Cēsu novads,
— Gulbenes novads,
— Ikšķiles novads,
— Inčukalna novads,
— Jaunjelgavas novads,
— Jaunpiepalgas novads,
— Ķeguma novads,
— Kocēnu novads,
— Krimuldas novads,
— Lielvārdes novads,
— Līgatnes novads,
— Limbažu novads,
— Mālpils novads,
— Mazsalacas novads,
— Neretas novads,
— Ogres novads,
— Pārgaujas novads,
— Priekuļu novads,
— Raunas novads,
— Ropažu novads,
— Rugāju novads,
— Salacgrīvas novads,
— Salas novads,
— Sējas novads,
— Siguldas novads,
— Skrīveru novads,
— Smiltenes novads,
— Vecpiebalgas novads,
— Vecumnieku novads,
— Viesītes novads,
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— Viļakas novads,
— Valmiera republikas pilsēta.”
c) Korvataan Liettuaa koskeva kohta seuraavasti:
”3. Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:
— Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Kėdainių miesto, Dotnuvos, Gudžiūnų ja
Surviliškio seniūnija,
— Panevežys rajono savivaldybė: Krekenavos, Upytės, Velžio, Miežiškių, Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio,
Panevėžio ja Smilgių seniūnija,
— Radviliškis rajono svaivaldybė: Skėmių ja Sidabravo seniūnija,
— Kaunas miesto savivaldybė,
— Panevežys miesto savivaldybė,
— Kaišiadorys rajono savivaldybė,
— Kaunas rajono savivaldybė,
— Pasvalys rajono savivaldybė,
— Prienai rajono savivaldybė,
— Birštonas savivaldybė,
— Kalvarija savivaldybė,
— Kazlu Ruda savivaldybė,
— Marijampole savivaldybė.”
2) Muutetaan II osa seuraavasti:
a) Korvataan Viroa koskeva kohta seuraavasti:
”1. Viro

Seuraavat Viron alueet:
— Ida-Virumaa maakond,
— Valgamaa maakond,
— Abja vald,
— Halliste vald,
— Karksi vald,
— Paistu vald,
— Tarvastu vald,
— Antsla vald,
— Mõniste vald,
— Varstu vald,
— Rõuge vald,
— Sõmerpalu vald,
— Haanja vald
— Misso vald
— Urvaste vald.”
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b) Korvataan Latviaa koskeva kohta seuraavasti:
”2. Latvia

Seuraavat Latvian alueet:
— Aknīstes novads,
— Alūksnes novads: Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes ja Pededzes pagasti,
— Apes novads: Gaujienas, Trapenes ja Apes pagasts,
— Cesvaines novads,
— Ērgļu novads,
— Ilūkstes novads,
— Jēkabpils republikas pilsēta,
— Jēkabpils novads,
— Kokneses novads,
— Krustpils novads,
— Līvānu novads,
— Lubānas novads,
— Madonas novads,
— Pļaviņu novads,
— Varakļānu novads.”
c) Korvataan Liettuaa koskeva kohta seuraavasti:
”3. Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:
— Anykščiai rajono savivaldybė: Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis,
Troškūnai ja Viešintos seniūnija sekä Svėdasain osa, joka sijaitsee tien nro 118 eteläpuolella,
— Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Vilainių, Truskavos ja Šėtos seniūnija,
— Kupiškis rajono savivaldybė: Alizava, Kupiškis, Noriūnai ja Subačius seniūnija,
— Panevėžys rajono savivaldybė: Ramygalos, Vadoklių ja Raguvos seniūnija,
— Alytus apskritis,
— Vilnius miesto savivaldybė,
— Biržai rajono savivaldybė,
— Jonava rajono savivaldybė,
— Šalcininkai rajono savivaldybė,
— Širvintos rajono savivaldybė,
— Trakai rajono savivaldybė,
— Ukmerge rajono savivaldybė,
— Vilnius rajono savivaldybė,
— Elektrenai savivaldybė.”

