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A BIZOTTSÁG (EU) 2015/251 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
(2015. február 13.)
az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről
szóló 2014/709/EU határozat módosításáról
(az értesítés a C(2015) 710. számú dokumentummal történt)
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi
ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke
(4) bekezdésére,
tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának
céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK
tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,
tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és
behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi
irányelvre (3) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,
mivel:
(1)

A 2014/709/EU bizottsági végrehajtási határozat (4) járványügyi intézkedéseket ír elő az egyes tagállamokban
előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatban. A szóban forgó határozat melléklete a járványügyi helyzetből
adódó kockázatok szintje alapján kijelöli és felsorolja e tagállamok bizonyos területeit. Ebbe a felsorolásba
Észtország, Olaszország, Lettország, Litvánia és Lengyelország bizonyos területei is beletartoznak.

(2)

A 2014/709/EU végrehajtási határozatnak a mellékletben felsorolt területekről származó friss sertéshús és egyes
előkészített sertéshúsok és sertéshústermékek más tagállamokba és harmadik országokba való szállításának
tilalmáról rendelkező 11. cikkét felül kell vizsgálni a harmadik országokba irányuló export esetében
alkalmazandó eltérések következetességének javítása érdekében.

(3)

2014 októbere óta vaddisznók esetében Észtország és Lettország határán a 2014/709/EU végrehajtási határozat
mellékletének I. részében szereplő területről mindkét tagállamban kevés afrikai sertéspestises esetet jelentettek.
Litvániában két esetet jelentettek a következő helyeken: Kaunas és Kupiškis.

(4)

Észtország, Lettország és Litvánia állat-egészségügyi helyzetéből adódó kockázatok értékelése során a jelenlegi
járványügyi helyzet alakulását figyelembe kell venni. A járványügyi intézkedések célzottá tétele és az afrikai
sertéspestis terjedésének megelőzése, illetve az Unión belüli kereskedelem szükségtelen megzavarásának
megelőzése és a harmadik országokkal folytatott kereskedelmet indokolatlanul gátló akadályok elkerülése
érdekében módosítani kell a 2014/709/EU végrehajtási határozatban előírt járványügyi intézkedések hatálya alá
tartozó területek uniós jegyzékét, tekintettel Észtországnak, Lettországnak és Litvániának a szóban forgó
betegséggel kapcsolatos jelenlegi állat-egészségügyi helyzetére.

(5)

Ezért a 2014/709/EU végrehajtási határozatot módosítani kell Észtország, Lettország és Litvánia érintett
területeinek az említett melléklet II. részébe történő felvétele érdekében.

(6)

A 2014/709/EU végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok
Állandó Bizottságának véleményével,

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

HL L 395., 1989.12.30., 13. o.
HL L 224., 1990.8.18., 29. o.
HL L 18., 2003.1.23., 11. o.
A Bizottság 2014. október 9-i 2014/709/EU végrehajtási határozata az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel
kapcsolatos járványügyi intézkedésekről és a 2014/178/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2014.10.11.,
63. o.).
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ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A 2014/709/EU végrehajtási határozat a következőképpen módosul:
1. A 11. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a melléklet II., III. vagy IV. részében felsorolt területek tekintetében érintett
tagállamok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett friss sertéshús, valamint az ilyen húsból készült vagy azt
tartalmazó előkészített sertéshús és sertéshústermék más tagállamokba és harmadik országokba való szállítását,
feltéve, hogy az említett előkészített sertéshús és sertéshústermék olyan sertésekből származik, amelyeket születésük
óta a melléklet II., III. és IV. részében felsorolt területeken kívül elhelyezkedő gazdaságokban tartottak, és a friss
sertéshús, előkészített sertéshús és sertéshústermék előállítása, tárolása és feldolgozása a 12. cikknek megfelelően
engedélyezett létesítményekben történt.
(3) Az (1) bekezdéstől eltérve a melléklet II. részében felsorolt területek tekintetében érintett tagállamok engedé
lyezhetik az (1) bekezdésben említett friss sertéshús, valamint az ilyen húsból készült vagy azt tartalmazó előkészített
sertéshús és sertéshústermék más tagállamokba és harmadik országokba való szállítását, feltéve, hogy az említett
előkészített sertéshús és sertéshústermék olyan sertésekből származik, amelyek megfelelnek a 3. cikk 1. és 2. vagy
3. pontjában meghatározott követelményeknek.”
2. A melléklet e határozat mellékletével összhangban módosul.
2. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. február 13-án.
a Bizottság részéről
Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja
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A 2014/709/EU végrehajtási határozat melléklete a következőképpen módosul:
1. Az I. rész a következőképpen módosul:
a) az Észtországra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
„1. Észtország

Észtországban a következő területek:
— 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.”
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b) A Lettországra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
„2. Lettország

Lettországban a következő területek:
— Aizkraukles novads,
— Alojas novads,
— Alūksnes novads területén Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes és Liepnas
pagasti,
— Amatas novads,
— Apes novads területén Virešu pagasti,
— 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) A Litvániára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
„3. Litvánia

Litvániában a következő területek:
— Kėdainiai rajono savivaldybė területén Josvainių, Pernaravos, Krakių, Kėdainių miesto, Dotnuvos, Gudžiūnų
és Surviliškio települések,
— Panevežys rajono savivaldybė területén Krekenavos, Upytės, Velžio, Miežiškių, Karsakiškio, Naujamiesčio,
Paįstrio, Panevėžio és Smilgių települések,
— Radviliškis rajono savivaldybė területén Skėmių és Sidabravo települések,
— 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. A II. rész a következőképpen módosul:
a) az Észtországra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
„1. Észtország

Észtországban a következő területek:
— 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.”

2015.2.17.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 41/51

b) A Lettországra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
„2. Lettország

Lettországban a következő területek:
— Aknīstes novads,
— Alūksnes novads területén Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes és
Pededzes pagasti,
— Apes novads területén Gaujienas, Trapenes és Apes pagasti,
— 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) A Litvániára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:
„3. Litvánia

Litvániában a következő területek:
— Anykščiai rajono savivaldybė területén Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys,
Traupis, Troškūnai és Viešintos települések, valamint Svėdasai településnek a 118-as úttól délre fekvő
része,
— Kėdainiai rajono savivaldybė területén Pelėdnagių, Vilainių, Truskavos és Šėtos települések,
— Kupiškis rajono savivaldybė területén Alizava, Kupiškis, Noriūnai és Subačius települések;
— Panevėžys rajono savivaldybė területén Ramygalos, Vadoklių és Raguvo települések,
— 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.”

