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I
(Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta)

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1258/2006
(2006. gada 22. augusts),
ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem
un dārzeņiem
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK)
Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas
režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta
1. punktu,
tā kā:
(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas
daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti
kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas
vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem
no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas
vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK)
Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2006. gada 23. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2006. gada 22. augustā
Komisijas vārdā —
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
Jean-Luc DEMARTY

(1) OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti
ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).
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PIELIKUMS
Komisijas 2006. gada 22. augusta Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas
cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem
(EUR/100 kg)
KN kods

Trešās valsts kods

(1)

Standarta ievešanas vērtība

0707 00 05

052
999

86,9
86,9

0709 90 70

052
999

83,7
83,7

0805 50 10

388
524
528
999

73,9
58,2
59,5
63,9

0806 10 10

052
220
624
999

86,1
68,2
138,6
97,6

0808 10 80

388
400
404
508
512
528
720
800
804
999

86,1
86,2
87,6
90,7
82,5
82,0
81,3
149,6
94,4
93,4

0808 20 50

052
388
999

127,7
93,7
110,7

0809 30 10, 0809 30 90

052
999

133,7
133,7

0809 40 05

052
098
624
999

39,5
47,3
166,6
84,5

(1) Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē
“citas izcelsmes vietas”.

23.8.2006.
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1259/2006
(2006. gada 11. augusts),
ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 51/2006 attiecībā uz Norvēģijas mencu krājumu nozvejas
ierobežojumiem ICES zonā IIa (EK ūdeņi), IIIa un IV (EK ūdeņi)
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

(3)

Ņemot vērā 2006. gada pirmajā pusē apkopoto zinātnisko informāciju, Norvēģijas mencu galīgie nozvejas
ierobežojumi attiecīgajās zonās ir jāsamazina.

(4)

Tādēļ attiecīgi ir jāgroza Regulas (EK) Nr. 51/2006 IA
pielikums.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zivsaimniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 2005. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr.
51/2006, ar ko 2006. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām
saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju
krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas
ierobežojumi (1), un jo īpaši tās 5. panta 7. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

tā kā:
(1)

(2)

Regulas (EK) Nr. 51/2006 IA pielikumā ir noteikti Norvēģijas mencu pagaidu nozvejas ierobežojumi ICES zonā IIa
(EK ūdeņi), IIIa un IV (EK ūdeņi).
Saskaņā ar minētās regulas 5. panta 7. punktu Komisija
var pārskatīt nozvejas ierobežojumus, pamatojoties uz
2006. gada pirmajā pusē apkopoto zinātnisko informāciju.

1. pants
Regulas (EK) Nr. 51/2006 IA pielikumu groza saskaņā ar šīs
regulas pielikumu.
2. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 11. augustā
Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Joe BORG

(1) OV L 16, 20.1.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 941/2006 (OV L 173, 27.6.2006., 1. lpp.).
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PIELIKUMS
Regulas (EK) Nr. 51/2006 IA pielikumu groza šādi.
Ierakstu par Norvēģijas mencu krājumiem zonā IIa (EK ūdeņi), IIIa un IV (EK ūdeņi) aizstāj ar šādu ierakstu:
“Suga:
Dānija
Vācija
Nīderlande
EK
Norvēģija
KPN

Norvēģijas menca
Trisopterus esmarki

93 913
18
69
94 000

Zona: IIa (EK ūdeņi), IIIa un IV (EK ūdeņi)
NOP/2A3A4.

Analītiska KPN.
Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu

1 000 (1)
pm

(1) Šo kvotu drīkst zvejot ICES VIa rajonā uz ziemeļiem no 56° 30′ Z.”

23.8.2006.

23.8.2006.
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II
(Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta)

KOMISIJA

KOMISIJAS LĒMUMS
(2006. gada 17. augusts)
attiecībā uz datoratbalstā un sakaru pasākumos ieguldīto izdevumu finansēšanu dzīvnieku veselības
un labturības jomā 2006. gadam
(2006/575/EK)
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

(2)

Paziņošanas sistēma, kas ieviesta, pamatojoties uz
Padomes 1982. gada 21. decembra Direktīvu
82/894/EEK par dzīvnieku slimību paziņošanu
Kopienā (3) un ar Komisijas 2005. gada 1. marta
Lēmumu 2005/176/EK, ar kuru nosaka kodificētas veidlapas un kodus dzīvnieku slimību izziņošanai saskaņā ar
Padomes Direktīvu 82/894/EEK (4), ir tehniski jāatjaunina.
Kopienas finansiālais atbalsts tiek sniegts saskaņā ar 37.
pantu Lēmumā 90/424/EEK.

(3)

Ir uzsākts tikai pētījums attiecībā uz navigācijas sistēmas
specifikācijām, kas paredzēts Komisijas 2005. gada 5.
augusta Lēmumā 2005/607/EK attiecībā uz datoru
atbalstā un sakaru pasākumos ieguldīto izdevumu finansēšanu dzīvnieku veselības un labturības jomā 2005.
gadam (5). Tādēļ ir atkārtoti jāsaplāno pētījums par satelītu navigācijas tehnoloģijas izmantošanu nolūkā uzlabot
dzīvnieku aizsardzību saskaņā ar Padomes 2004. gada
22. decembra Regulu (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku
aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā (6) un
grozījumu izdarīšanu Direktīvās 64/432/EEK un
93/119/EEK un Regulā (EK) Nr. 1255/97. Kopienas
finansiālais atbalsts tiek sniegts saskaņā ar 17. pantu
Padomes Lēmumā 90/424/EEK.

(4)

Informācijas politika dzīvnieku aizsardzības jomā prasa
arī sniegt informāciju par tehnikas un zinātnes attīstību
šajā jomā, kā arī veicināt Eiropas Savienības tirdzniecības
partneru izpratni par dzīvnieku labturību lopkopībā.
Kopienas finansiālais atbalsts tiek sniegts saskaņā ar 17.
pantu Lēmumā 90/424/EEK.

(3) OV
rīti
27.
(4) OV
(5) OV
(6) OV

L 378, 31.12.1982., 58. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdaar Komisijas Lēmumu 2004/216/EK (OV L 67, 5.3.2004.,
lpp.).
L 59, 5.3.2005., 40. lpp.
L 206, 9.8.2005., 22. lpp.
L 3, 5.1.2005., 1. lpp.

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu
90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (1), un jo īpaši
tā 17., 37. un 37.a pantu,

tā kā:

(1)

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2004. gada 30. marta Lēmumu
2004/292/EK par Traces integrētās sistēmas ieviešanu, ar
ko groza Lēmumu 92/486/EEK (2), dalībvalstīm ir obligāti
jāiekļaujas šajā sistēmā no 2004. gada 31. decembra. Ir
jāparedz nepieciešamie izdevumi sistēmas atjaunināšanai
saistībā ar likumdošanas attīstību veterinārijas jomā un
Traces attīstību, jo īpaši riska pārvaldības jomā. Sakarā
ar tehniskajām vajadzībām, kas saistītas ar Traces ražošanas vides pieejamību un stabilitāti, kā arī sakarā ar
drošības prasībām nepieciešams arī iegādāties informātikas aprīkojumu un pieņemt darbā operatoru un tehniķu
grupu, kas nodarbotos vienīgi ar šo sistēmu. Ņemot vērā
gūto pieredzi, lai sistēmu izmantotu ikdienā, ir nepieciešams arī pastiprināts loģistikas atbalsts. Kopienas finansiālais atbalsts tiek sniegts saskaņā ar 37. un 37.a pantu
Lēmumā 90/424/EEK.

OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti
ar Lēmumu 2006/53/EK (OV L 29, 2.2.2006., 37. lpp.).
(2) OV L 94, 31.3.2004., 63. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Lēmumu 2005/515/EK (OV L 187, 19.7.2005., 29. lpp.).
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(5)
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Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās
pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

23.8.2006.

3. pants
Saziņa dzīvnieku labturības jomā
1.
Pētījumam par informācijas un sakaru tehnoloģiju attīstību
saistībā ar satelītu navigācijas iekārtām, kas ļauj uzlabot oficiālo
pārbaužu efektivitāti labturības jomā, ir atļauts izlietot
EUR 200 000.

Traces
Lēmumā 2004/292/EK paredzētās Traces sistēmas uzturēšana,
atjaunināšana un attīstība ir atļauta par šādām summām un
šādiem mērķiem:

2.
Komisijai atļauts izlietot EUR 240 000, lai informētu patērētājus par Kopienas likumdošanu dzīvnieku aizsardzības jomā.

— EUR 500 000 īpaša aprīkojuma un tehniskā nodrošinājuma
iegādei, kas nepieciešams sistēmas pieejamības un drošības
prasību apmierināšanai,

3.
Komisijai atļauts izlietot EUR 230 000, lai informētu
tirdzniecības partnerus par Kopienas likumdošanas izmaiņām
dzīvnieku aizsardzības jomā.

— EUR 450 000 loģistikas atbalsta nodrošināšanai, kas vajadzīgs, lai palīdzētu sistēmas lietotājiem,

4. pants
Publiskā iepirkuma procedūra

— EUR 200 000 tehniskās apkopes nodrošināšanai, kas vajadzīga, lai sistēmu pielāgotu likumdošanas un tehnikas attīstībai,
— EUR 300 000 datortehnoloģiju attīstībai, kas nepieciešama,
lai īstenotu riska pārvaldības moduli.

Līgumslēdzējus izvēlēsies, pamatojoties uz konkursiem, ko izsludinās 2006. gada rudenī.

Briselē, 2006. gada 17. augustā

2. pants
Dzīvnieku slimību izziņošanas sistēma
Lēmumā 2005/176/EK paredzētās izziņošanas sistēmas apkopei
atļauts izlietot EUR 200 000.

Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Markos KYPRIANOU

23.8.2006.
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KOMISIJAS IETEIKUMS
(2006. gada 17. augusts)
par dezoksinivalenola, zearalenona, ohratoksīna A, T-2 un HT-2 un fumonizīnu klātbūtni produktos,
kas paredzēti dzīvnieku barošanai
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/576/EK)
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

(3)

Pašlaik ir ļoti maz datu par T-2 un HT-2 toksīnu klātbūtni produktos, kas paredzēti dzīvnieku barošanai. Steidzami ir arī jāizstrādā un jāapstiprina jutīga analīzes
metode. Tomēr ir norādes, ka T-2 un HT-2 klātbūtne
produktos, kas paredzēti dzīvnieku barošanai, varētu
izraisīt bažas. Tādēļ ir jāizstrādā jutīga analīzes metode,
vairāk jāvāc dati par sastopamību, jāveic turpmākas izmeklēšanas un pētījumi par faktoriem saistībā ar T-2 un
HT-2 klātbūtni labībā un labības produktos, jo īpaši
auzās un auzu produktos.

(4)

Ņemot vērā zinātniskos atzinumus, kas minēti 1. apsvērumā, un uzticamu datu trūkumu par T-2 un HT-2 toksīniem, kā arī ievērojamu svārstību minēto mikotoksīnu
sastopamībā no gada uz gadu, ir lietderīgi vākt vairāk
datus par šiem mikotoksīniem dažādās dzīvnieku barības
sastāvdaļās un barībā, papildus jau pieejamiem datiem no
saskaņotajām kontroles programmām 2002. (5), 2004. (6)
un 2005. gadam (7).

(5)

Ir lietderīgi noteikt orientējošās vērtības, kas būtu par
pamatu dalībvalstīm labības un labības produktu un dzīvnieku barības maisījumu atbilstības jomā, un ļautu izvairīties no atšķirībām vērtībās, kas pieņemtas dažādās dalībvalstīs, un tādēļ radīta konkurences traucējumu riska.

(6)

Dalībvalstīm jāpiemēro orientējošās vērtības attiecībā uz
fumonizīnu B1 + B2 tikai no 2007. gada 1. oktobra, lai
tas atbilstu noteikumiem, kas izklāstīti Komisijas 2005.
gada 6. jūnija Regulā (EK) Nr. 856/2005, ar kuru groza
Regulu (EK) Nr. 466/2001 attiecībā uz Fusarium toksīniem (8).

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši
211. panta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

(2)

Pēc Komisijas pieprasījuma Eiropas Pārtikas nekaitīguma
iestāde (EPNI) pieņēma atzinumus par mikotoksīniem –
2004. gada 2. jūnijā par dezoksinivalenolu (1), 2004.
gada 28. jūlijā par zearalenonu (2), 2004. gada 22.
septembrī par ohratoksīnu A (3) un 2005. gada 22. jūnijā
par fumonizīniem (4).

Minētajos atzinumos ir secināts, ka visiem četriem mikotoksīniem ir toksiska iedarbība uz vairākām dzīvnieku
sugām. Dezoksinivalenols, zearalenons un fumonizīns
B1 un B2 tikai ļoti ierobežotā daudzumā no pārtikas
nonāk gaļā, pienā un olās, un tāpēc dzīvnieku izcelsmes
pārtika tikai nedaudz veicina šo toksīnu iedarbību uz
cilvēka organismu kopumā. Ohratoksīns A no barības
var nokļūt dzīvnieku izcelsmes pārtikā, bet iedarbības
novērtējumā ir norādīts, ka dzīvnieku izcelsmes pārtika
tikai minimāli veicina ohratoksīna A iedarbību cilvēka
uzturā.

(1) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EPNI) zinātnes ekspertu grupas
jautājumos, kas saistīti ar piesārņojumu pārtikas apritē, atzinums pēc
Komisijas pieprasījuma 2004. gada 2. jūnijā par dezoksinivalenolu
kā par nevēlamu vielu dzīvnieku barībā.
http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/
contam_opinions/478.Par.0005.File.dat/opinion05_contam_ej73_
deoxynivalenol_v2_en1.pdf
(2) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EPNI) zinātnes ekspertu grupas
jautājumos, kas saistīti ar piesārņojumu pārtikas apritē, atzinums pēc
Komisijas pieprasījuma 2004. gada 28. jūlijā par zearalenonu kā par
nevēlamu vielu dzīvnieku barībā.
http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/
contam_opinions/527.Par.0004.File.dat/opinion_contam06_ej89_
zearalenone_v3_en1.pdf
(3) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EPNI) zinātnes ekspertu grupas
jautājumos, kas saistīti ar piesārņojumu pārtikas apritē, atzinums pēc
Komisijas pieprasījuma 2004. gada 22. septembrī par ohratoksīnu A
kā par nevēlamu vielu dzīvnieku barībā.
http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/
contam_opinions/645.Par.0001.File.dat/opinion_contam09_ej101_
ochratoxina_en1.pdf
(4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EPNI) zinātnes ekspertu grupas
jautājumos, kas saistīti ar piesārņojumu pārtikas apritē, atzinums pēc
Komisijas pieprasījuma 2005. gada 22. jūnijā par fuminozīniem kā
par nevēlamu vielu dzīvnieku barībā.
http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/
contam_opinions/1037.Par.0001.File.dat/contam_op_ej235_
fumonisins_en1.pdf

(5) Komisijas 2002. gada 12. marta Ieteikums 2002/214/EK par saskaņotu pārbaužu programmu dzīvnieku ēdināšanas jomā 2002.
gadam, kas atbilst Padomes Direktīvai 95/53/EK (OV L 70,
13.3.2002., 20. lpp.).
(6) Komisijas 2004. gada 17. februāra Ieteikums 2004/163/EK par
saskaņotu pārbaužu programmu dzīvnieku ēdināšanas jomā 2004.
gadam, kas atbilst Padomes Direktīvai 95/53/EK (OV L 52,
21.2.2004., 70. lpp.).
(7) Komisijas 2005. gada 2. marta Ieteikums 2005/187/EK par saskaņotu pārbaužu programmu dzīvnieku ēdināšanas jomā 2005.
gadam, kas atbilst Padomes Direktīvai 95/53/EK (OV L 62,
9.3.2005., 22. lpp.).
(8) OV L 143, 7.6.2005., 3. lpp.
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Paņēmiena novērtējumu, kas minēts šajā ieteikumā, jāveic
līdz 2009. gadam, jo īpaši lai noteiktu tā devumu dzīvnieku veselības aizsardzībā. Monitoringa dati, kas iegūti
minētā ieteikuma rezultātā, arī palīdzēs labāk izprast
minēto mikotoksīnu klātbūtni un svārstības no gada uz
gadu plaša klāsta blakusproduktos, ko izmanto dzīvnieku
barībā, un šiem datiem ir primāra nozīme, lai vajadzības
gadījumā pieņemtu citus tiesību aktus,

IESAKA TURPMĀK IZKLĀSTĪTO.

23.8.2006.

5) Dalībvalstīm arī jāgarantē, ka pielikumā minētās orientējošās
vērtības piemēro, lai noteiktu barības maisījumu, labības un
labības produktu, kas paredzēti dzīvnieku barošanai, atbilstību. Attiecībā uz fumonizīnu B1 + B2 dalībvalstis piemēro
minētās orientējošās vērtības no 2007. gada 1. oktobra.
6) Dalībvalstīm jo īpaši jānodrošina, ka barības nozares uzņēmēji savā riska analīzes un kritisko kontroles punktu
(RAKKP) (1) sistēmā izmanto 5. punktā minētās orientējošās
vērtības, lai konstatētu kritiskos līmeņus kritiskajos kontroles
punktos, kas nosaka vielas atbilstību vai neatbilstību, un
novērstu, likvidētu vai mazinātu noteiktos riskus.

1) Dalībvalstīm kopā ar barības nozares uzņēmēju aktīvu līdzdalību jāpalielina uzraudzība attiecībā uz dezoksinivalenola,
zearalenona, ohratoksīna A, fumonizīna B1 + B2, un T-2 un
HT-2 toksīnu klātbūtni labībā un labības produktos, kas
paredzēti dzīvnieku barošanai un barības maisījumiem.

Piemērojot orientējošās vērtības, dalībvalstīm jāņem vērā fakts,
ka minētās vērtības labībai un labības produktiem ir noteiktas
visizturīgākajām dzīvnieku sugām, un tāpēc tās ir jāuzskata par
augstākajām orientējošām vērtībām.

2) Dalībvalstīm jānodrošina, ka paraugiem vienlaicīgi veic
analīzes par dezoksinivalenola, zearalenona, ohratoksīna A,
fumonizīna B1 + B2, un T-2 un HT-2 toksīnu klātbūtni, lai
noteiktu to vienlaicīgas sastopamības līmeni.

Attiecībā uz barību, kas paredzēta īpaši jutīgiem dzīvniekiem,
dalībvalstīm ir jānodrošina, ka barības ražotājs labībai un labības
produktiem piemēro zemākas orientējošās vērtības, ņemot vērā
šo sugu jutīgumu un sekmējot to, ka šo sugu dzīvnieku barības
maisījumiem noteiktās orientējošās vērtības tiek ievērotas.

3) Dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība minēto mikotoksīnu
klātbūtnei pārtikas ražošanas blakus produktos vai līdzproduktos, kas paredzēti dzīvnieku barošanai.

Briselē, 2006. gada 17. augustā

4) Dalībvalstīm jānodrošina, ka analīžu rezultāti Komisijai tiek
iesniegti regulāri, lai tos varētu apkopot vienā datu bāzē.

Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Markos KYPRIANOU

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 183/2005 (OV
L 35, 8.2.2005., 1. lpp.).
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PIELIKUMS
ORIENTĒJOŠĀS VĒRTĪBAS

Mikotoksīns

Dezoksinivalenols

Dzīvnieku barībai paredzēti produkti

Barības sastāvdaļas (*)
— labība un labības produkti (**), izņemot kukurūzas blakusproduktus

8

— kukurūzas blakusprodukti

12

Papildbarība un pilnvērtīga barība, izņemot:

5

— papildbarību un pilnvērtīgo barību cūkām
— papildbarību un pilnvērtīgo barību teļiem (< 4 mēnešiem), jēriem un kazlēniem
Zearalenons

Orientējošā
vērtība mg/kg
(ppm) attiecībā
uz barību ar
mitruma saturu
12 %

0,9
2

Barības sastāvdaļas (*)
— labība un labības produkti (**), izņemot kukurūzas blakusproduktus

2

— kukurūzas blakusprodukti

3

Papildbarība un pilnvērtīgā barība

Ohratoksīns A

— papildbarība un pilnvērtīgā barība sivēniem un jauncūkām (jaunas sivēnmātes)

0,1

— papildbarība un pilnvērtīgā barība sivēnmātēm un nobarojamām cūkām

0,25

— papildbarība un pilnvērtīgā barība teļiem, piena lopiem, aitām (ieskaitot jērus)
un kazām (ieskaitot kazlēnus)

0,5

Barības sastāvdaļas (*)
— labība un labības produkti (**)

0,25

Papildbarība un pilnvērtīgā barība

Fumonizīns
B1 + B2

— papildbarība un pilnvērtīgā barība cūkām

0,05

— papildbarība un pilnvērtīgā barība mājputniem

0,1

Barības sastāvdaļas (*)
— kukurūza un kukurūzas produkti (***)

60

Papildbarība un pilnvērtīgā barība
— cūkām, zirgiem (Equidae), trušiem un lolojumdzīvniekiem

5

— zivīm

10

— mājputniem, teļiem (< 4 mēnešiem), jēriem un kazlēniem

20

— pieaugušiem atgremotājdzīvniekiem (> 4 mēnešiem) un ūdelēm

50

(*) Ja dienas devā izmanto tikai pilnvērtīgo barību, īpaša uzmanība jāvelta labībai un labības produktiem, ko tieši baro dzīvniekiem, lai,
dienas devā lietojot šo barību, minēto mikotoksīnu līmenis dzīvniekos nepārsniegtu atļauto iedarbības līmeni.
(**) Termins“labība un labības produkti” nozīmē ne tikai barības sastāvdaļas, kas uzskaitītas Padomes 1996. gada 29. aprīļa Direktīvas 96/
25/EK par barības sastāvdaļu apriti (OV L 125, 23.5.1996., 35. lpp.) pielikuma B daļas nepilnīgajā galveno barības sastāvdaļu saraksta
1. pozīcijā “Labības graudi, to produkti un blakusprodukti”, bet arī pārējās barības sastāvdaļas, kas iegūtas no labības, it īpaši labība,
ko izmanto dzīvnieku barībā un rupjā dzīvnieku barībā.
(***) Termins “kukurūza un kukurūzas produkti” nozīmē ne tikai barības sastāvdaļas, kas iegūtas no kukurūzas, kas uzskaitīta Direktīvas
96/25/EK par barības sastāvdaļu apriti pielikuma B daļas nepilnīgajā galveno barības sastāvdaļu saraksta 1. pozīcijā “Labības graudi, to
produkti un blakusprodukti”, bet arī pārējās barības sastāvdaļas, kas iegūtas no kukurūzas, it īpaši kukurūza, ko izmanto dzīvnieku
barībā un rupjā dzīvnieku barībā.
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KOMISIJAS LĒMUMS
(2006. gada 22. augusts)
par dažiem aizsardzības pasākumiem pret infekciozo katarālo drudzi
(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3849)
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/577/EK)
lietderīgi pieņemt Kopienas līmeņa slimības ierobežošanas pasākumus attiecībā uz sugu, kuras var saslimt ar
infekciozo katarālo drudzi, dzīvnieku, to spermas, olšūnu
un embriju pārvietošanu no skartajiem apgabaliem.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu
90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm,
kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem
dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo
tirgu (1), jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

(6)

Ņemot vērā situācijas attīstību un veikto turpmāko izmeklējumu rezultātus, esošos pasākumus iespējami drīz
jāpārskata Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas sanāksmē.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas
aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

tā kā:

(1)

(2)

(3)

Nīderlande, Beļģija un Vācija attiecīgi 2006. gada 17., 19.
un 21. augustā informēja Komisiju par virkni iespējamu
saslimšanu ar infekciozo katarālo drudzi aitu un liellopu
saimniecībās Nīderlandes, Beļģijas un Vācijas apgabalos,
kas atrodas 50 km rādiusā no Kerkrade Nīderlandē, kur
bija atklāta pirmā saslimšana.
Beļģija, Vācija, Luksemburga un Nīderlande ir aizliegušas
to sugu, kuras var saslimt ar infekciozo katarālo drudzi,
dzīvnieku, to spermas, olšūnu un embriju pārvietošanu
no skartajiem apgabaliem saskaņā ar Padomes 2000.
gada 20. novembra Direktīvu 2000/75/EK, ar ko paredz
īpašus noteikumus infekciozā katarālā drudža kontrolei
un apkarošanai (2), un Komisijas 2005. gada 23. maija
Lēmumu 2005/393/EK par aizsardzības un uzraudzības
zonām saistībā ar infekciozo katarālo drudzi un par
nosacījumiem, ko piemēro pārvadājumiem no šīm
zonām vai caur tām (3).
Skartās dalībvalstis ir veikušas pienācīgus pasākumus,
ņemot vērā to entomoloģisko, ekoloģisko, ģeogrāfisko,
meteoroloģisko un epidemioloģisko situāciju.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
1.
Pielikumā uzskaitītās dalībvalstis aizliedz to sugu, kuras
var saslimt ar infekciozo katarālo drudzi, dzīvu dzīvnieku, kā
arī to spermas, olšūnu un embriju, kas savākti vai iegūti no
2006. gada 1. maija, pārvietošanu no pielikumā minētajiem
apgabaliem uz citām Kopienas daļām vai trešām valstīm.

2.
Dalībvalstis piešķir atbrīvojumus no 1. punktā minētā
aizlieguma atbilstīgi Lēmuma 2005/393/EK 4. un 6. pantam.

3.
Ja vajadzīgs, ņemot vērā entomoloģisko, ekoloģisko,
ģeogrāfisko, meteoroloģisko un epidemioloģisko situāciju, attiecīgās dalībvalstis veic papildu pārbaudes ārpus pielikumā uzskaitītajiem apgabaliem.

(4)

Infekciozā katarālā drudža izplatīšanās ārpus skartā apgabala būtu nopietns apdraudējums dzīvniekiem Kopienā.

(5)

Skaidrības un pārredzamības labad un kamēr tiek veikti
turpmāki epidemioloģiski un laboratoriski izmeklējumi, ir

Attiecīgās dalībvalstis turpina piemērot atbilstošus pasākumus,
ko tās jau pieņēmušas.

(1) OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/33/EK (OV
L 315, 19.11.2002., 14. lpp.).
(2) OV L 327, 22.12.2000., 74. lpp.
(3) OV L 130, 24.5.2005., 22. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti
ar Lēmumu 2006/572/EK (OV L 227, 19.8.2006., 60. lpp.).

Ņemot vērā šo pārbaužu rezultātus, attiecīgās dalībvalstis
pārskata šos pasākumus un var piemērot pienācīgus papildu
pasākumus.
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2. pants
Dalībvalstis groza pasākumus, ko tās piemēro tirdzniecībai, lai tie atbilstu šim lēmumam, un šos pasākumus
publicē. Tās par to tūlīt informē Komisiju.
3. pants
Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 22. augustā
Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Markos KYPRIANOU
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PIELIKUMS
BEĻĢIJA:
Anvers province
Brabant Flamand province
Brabant wallon province
Bruxelles-Capitale province
Namur province
Limbourg province
Luxembourg province
Liège province
Flandre orientale un Hainaut provinces:
teritorija uz austrumiem no šādiem ceļiem:
— N6 ziemeļu virzienā uz R50 (Mons komūna),
— R50 austrumu virzienā uz N56,
— N56 ziemeļu virzienā uz N525,
— N525 ziemeļu virzienā uz N57,
— N57 ziemeļu virzienā uz N42,
— N42 ziemeļu virzienā caur Wettersesteenweg (Oosterzele komūna) uz N465,
— N465 ziemeļu virzienā uz N9,
— N9 rietumu virzienā uz R4,
— N4 ziemeļu virzienā uz N423,
— N423 ziemeļu virzienā uz Nīderlandes robežu.
VĀCIJA:
Ziemeļreina-Vestfālene
— Stadt Aachen
— Kreis Aachen
— Stadt Bochum
— Stadt Bonn
— Kreis Borken
— Stadt Bottrop
— Kreis Coesfeld
— Stadt Dortmund
— Kreis Düren
— Stadt Düsseldorf
— Stadt Duisburg
— Ennepe-Ruhr-Kreis
— Erftkreis
— Kreis Euskirchen
— Stadt Essen
— Stadt Gelsenkirchen
— Stadt Hagen
— Stadt Hamm
— Kreis Heinsberg

23.8.2006.
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— Stadt Herne
— Hochsauerlandkreis
— Kreis Kleve
— Stadt Köln
— Stadt Krefeld
— Stadt Leverkusen
— Märkischer Kreis
— Kreis Mettmann
— Stadt Mönchengladbach
— Stadt Mülheim a. d. Ruhr
— Kreis Neuss
— Oberbergischer Kreis
— Stadt Oberhausen
— Kreis Olpe
— Kreis Recklinghausen
— Stadt Remscheid
— Rheinisch-Bergischer Kreis
— Rhein-Sieg-Kreis
— Kreis Siegen-Wittgenstein
— Kreis Soest
— Stadt Solingen
— Kreis Unna
— Kreis Viersen
— Kreis Wesel
— Stadt Wuppertal

Reinzeme-Pfalca
— Kreis Ahrweiler
— Kreis Altenkirchen
— Kreis Bernkastel-Wittlich
— Im Kreis Birkenfeld das Gebiet nördlich der B 41
— Kreis Bitburg-Prüm
— Kreis Cochem-Zell
— Kreis Daun
— Stadt Koblenz
— Im Kreis Mainz-Bingen die Ortgemeinden Breitscheid, Bacharach, Oberdiebach; Manubach
— Kreis Mayen-Koblenz
— Kreis Neuwied
— Rhein-Hunsrück-Kreis
— Rhein-Lahn-Kreis
— Stadt Trier
— Kreis Trier-Saarburg
— Westerwaldkreis
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Sārzeme
— Im Kreis Merzig-Wadern die Gemeinden Mettlach und Perl
Hesene
— Im Lahn-Dill-Kreis die Gemeinden Breitscheid, Diedorf, Haiger
— Im Kreis Limburg-Weilburg die Gemeinden Dornburg, Elbtal, Elz, Hadamar, Limburg a.d. Lahn, Mengerskirchen,
Waldbrunn (Westerwald)
— Im Rheingau-Taunus-Kreis die Gemeinde Heidenrod
LUKSEMBURGA:
Visa teritorija
NĪDERLANDE:
9.–20. iedalījums, kā definēts Dzīvnieku slimību paziņošanas sistēmā (ADNS).
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