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BESLUITEN
UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/1169 VAN DE COMMISSIE
van 14 juli 2015
tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het
gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten wat
betreft de gegevens voor Estland, Litouwen en Polen
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 4712)
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommu
nautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name artikel 9,
lid 4,
Gezien Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het
intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging
van de interne markt (2), en met name artikel 10, lid 4,
Gezien Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke
voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie
bestemde producten van dierlijke oorsprong (3), en met name artikel 4, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU van de Commissie (4) zijn maatregelen op het gebied van de diergezondheid
vastgesteld in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten. In de bijlage bij dat besluit zijn bepaalde
gebieden in die lidstaten afgebakend en in een lijst opgenomen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen
verschillende risiconiveaus op basis van de epidemiologische situatie. Op die lijst staan bepaalde gebieden in
Estland, Italië, Letland, Litouwen en Polen.

(2)

In mei 2015 zijn een aantal gevallen van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens gemeld in Polen (in de gmina
Michalowo), Litouwen (in de rajono savivaldybė Prienai en Kėdainiai) en Estland (in de vald Türi) in de in de
bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU vermelde gebieden. Die gevallen hebben zich voorgedaan in gebieden
die in deel I van die bijlage zijn opgenomen of in gebieden die in de delen II en III zijn opgenomen en in de
nabijheid van gebieden uit deel I liggen.

(3)

Bij de risicobeoordeling van de situatie in Estland, Litouwen en Polen wat betreft Afrikaanse varkenspest moet
rekening worden gehouden met de ontwikkeling van de huidige epidemiologische situatie in de Unie. Om
doelgerichte maatregelen op het gebied van de diergezondheid te kunnen nemen en de verdere verspreiding van
Afrikaanse varkenspest te voorkomen en teneinde onnodige verstoringen van de handel binnen de Unie te
voorkomen en door derde landen ongerechtvaardigd opgeworpen handelsbelemmeringen te vermijden, moet de
in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU opgenomen lijst van gebieden waar maatregelen op het gebied
van de diergezondheid moeten worden genomen, worden gewijzigd in het licht van de situatie ten aanzien van
Afrikaanse varkenspest in die drie lidstaten.

(4)

Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd om de in de delen I en II
opgenomen gebieden in Estland, Litouwen en Polen te wijzigen.

(5)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor
planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

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

PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13.
PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.
PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.
Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU van de Commissie van 9 oktober 2014 betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in
verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2014/178/EU (PB L 295 van
11.10.2014, blz. 63).
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HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 14 juli 2015.
Voor de Commissie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
„BIJLAGE
DEEL I

1. Estland
De volgende gebieden in Estland:
— de linn Kunda,
— de linn Paide,
— de linn Tartu,
— de linn Võru,
— de maakond Jõgeva,
— de maakond Põlvamaa,
— de vald Alatskivi,
— de vald Albu,
— de vald Ambla,
— de vald Anija,
— de vald Are,
— de vald Häädemeeste,
— de vald Haaslava,
— de vald Halinga,
— de vald Imavere,
— de vald Järva-Jaani,
— de vald Järvakandi,
— de vald Juuru,
— de vald Kaiu,
— de vald Kambja,
— de vald Kareda,
— de vald Kehtna,
— de vald Koeru,
— de vald Kohila,
— de vald Koigi,
— de vald Kõpu,
— de vald Kose,
— de vald Kõue,
— de vald Laekvere,
— de vald Laeva,
— de vald Lasva,
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— de vald Luunja,
— de vald Mäksa,
— de vald Märjamaa,
— de vald Meeksi,
— de vald Meremäe,
— de vald Nõo,
— de vald Paide,
— de vald Paikuse,
— de vald Peipsiääre,
— de vald Piirissaare,
— de vald Rägavere,
— de vald Raikküla,
— de vald Rapla,
— de vald Roosna-Alliku,
— de vald Saarde,
— de vald Sauga,
— de vald Sõmeru,
— de vald Surju,
— de vald Tahkuranna,
— de vald Tähtvere,
— de vald Tartu,
— de vald Tootsi,
— de vald Tori,
— de vald Ülenurme,
— de vald Väätsa,
— de vald Vara,
— de vald Vastseliina,
— de vald Vigala,
— de vald Vinni,
— de vald Viru-Nigula,
— de vald Võnnu,
— de vald Võru.
2. Letland
De volgende gebieden in Letland:
— in de novads Alūksnes, de pagasti Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes en Liepnas,
— in de novads Apes, de pagasts Virešu,
— in de novads Krimuldas, de pagasts Krimuldas,
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— de novads Aizkraukles,
— de novads Amatas,
— de novads Baltinavas,
— de novads Balvu,
— de novads Cēsu,
— de novads Gulbenes,
— de novads Ikšķiles,
— de novads Inčukalna,
— de novads Jaunjelgavas,
— de novads Jaunpiepalgas,
— de novads Ķeguma,
— de novads Lielvārdes,
— de novads Līgatnes,
— de novads Mālpils,
— de novads Neretas,
— de novads Ogres,
— de novads Priekuļu,
— de novads Raunas,
— de novads Ropažu,
— de novads Rugāju,
— de novads Salas,
— de novads Sējas,
— de novads Siguldas,
— de novads Skrīveru,
— de novads Smiltenes,
— de novads Vecpiebalgas,
— de novads Vecumnieku,
— de novads Viesītes,
— de novads Viļakas.
3. Litouwen
De volgende gebieden in Litouwen:
— in de rajono savivaldybė Jurbarkas, de seniūnija Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus en Juodaičių,
— in de rajono savivaldybė Pakruojis, de seniūnija Klovainių, Rozalimo en Pakruojo,
— in de rajono savivaldybė Panevežys, de seniūnija Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio en Smilgių,
— In de rajono savivaldybė Raseiniai, de seniūnija Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų en Šiluvos,
— In de rajono savivaldybė Šakiai, de seniūnija Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų,
Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų en Šakių,
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— de rajono savivaldybė Pasvalys,
— de rajono savivaldybė Vilkaviškis,
— de rajono savivaldybė Radviliškis,
— de savivaldybė Kalvarija,
— de savivaldybė Kazlų Rūda,
— de savivaldybė Marijampolė.
4. Polen
De volgende gebieden in Polen:
in het woiwodschap Podlaskie:
— de gminy Augustów met de stad Augustów, Nowinka, Sztabin en Bargłów Kościelny in de powiat augustowski,
— de gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady,
Dobrzyniewo Duże en een deel van de gmina Zabłudów (het zuidwestelijke deel van de gmina, afgebakend door
de lijn die door weg nummer 19 en vervolgens door weg nummer 685 wordt gevormd) in de powiat białostocki,
— de gminy Czyże, Hajnówka met de stad Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele en Czeremcha in de powiat
hajnowski,
— de gminy Grodzisk, Dziadkowice en Milejczyce in de powiat siemiatycki,
— de gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie met de stad Wysokie Mazowieckie,
Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo en Ciechanowiec in de powiat wysokomazowiecki,
— de gminy Krasnopol en Puńsk in de powiat sejneński,
— de gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki en Raczki in de powiat suwalski,
— de gmina Rutki in de powiat zambrowski,
— de gminy Suchowola en Korycin in de powiat sokólski,
— de powiat bielski,
— de powiat miasta Białystok,
— de powiat miasta Suwałki,
— de powiat moniecki.
DEEL II

1. Estland
De volgende gebieden in Estland:
— de linn Vändra,
— de linn Viljandi,
— de linn Võhma,
— de maakond Ida-Virumaa,
— de maakond Valgamaa,
— de vald Abja,
— de vald Antsla,
— de vald Haanja,
— de vald Halliste,
— de vald Karksi,
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— de vald Käru,
— de vald Kolga-Jaani,
— de vald Konguta,
— de vald Kõo,
— de vald Misso,
— de vald Mõniste,
— de vald Paistu,
— de vald Pärsti,
— de vald Puhja,
— de vald Rannu,
— de vald Rõngu,
— de vald Rõuge,
— de vald Saarepeedi,
— de vald Sõmerpalu,
— de vald Suure-Jaani,
— de vald Tarvastu,
— de vald Türi,
— de vald Urvaste,
— de vald Vändra,
— de vald Varstu,
— de vald Viiratsi.
2. Letland
De volgende gebieden in Letland:
— in de novads Alūksnes, de pagasti Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes en
Pededzes,
— in de novads Apes, de pagasti Gaujienas, Trapenes en Apes,
— in de novads Krimuldas, de pagasts Lēdurgas,
— de novads Aknīstes,
— de novads Alojas,
— de novads Cesvaines,
— de novads Ērgļu,
— de novads Ilūkstes,
— de novads Jēkabpils,
— de novads Kocēnu,
— de novads Kokneses,
— de novads Krustpils,
— de novads Limbažu,
— de novads Līvānu,
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— de novads Lubānas,
— de novads Madonas,
— de novads Mazsalacas,
— de novads Pārgaujas,
— de novads Pļaviņu,
— de novads Salacgrīvas,
— de novads Varakļānu,
— de republikas pilsēta Jēkabpils,
— de republikas pilsēta Valmiera.
3. Litouwen
De volgende gebieden in Litouwen:
— in de rajono savivaldybė Anykščiai, de seniūnija Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai,
Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos en het deel van Svėdasai ten zuiden van weg nummer 118,
— in de rajono savivaldybė Kupiškis, de seniūnija Alizava, Kupiškis, Noriūnai en Subačius,
— In de rajono savivaldybė Panevėžys, de seniūnija Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos,
Vadoklių en Velžio,
— de apskritis Alytus,
— de miesto savivaldybė Kaunas,
— de miesto savivaldybė Panevėžys,
— de miesto savivaldybė Vilnius,
— de rajono savivaldybė Biržai,
— de rajono savivaldybė Jonava,
— de rajono savivaldybė Kaišiadorys,
— de rajono savivaldybė Kaunas,
— de rajono savivaldybe Kėdainiai,
— de rajono savivaldybė Prienai,
— de rajono savivaldybė Šalčininkai,
— de rajono savivaldybė Širvintos,
— de rajono savivaldybė Trakai,
— de rajono savivaldybė Ukmergė,
— de rajono savivaldybė Vilnius,
— de savivaldybė Birštonas,
— de savivaldybė Elektrėnai.
4. Polen
De volgende gebieden in Polen:
in het woiwodschap Podlaskie:
— de gminy Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków en een deel van de gmina Zabłudów (het noordoostelijke deel
van de gmina, afgebakend door de lijn die door weg nummer 19 en vervolgens door weg nummer 685 wordt
gevormd) in de powiat białostocki,
— de gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór en Sidra in de powiat sokólski,
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— de gminy Giby en Sejny met de stad Sejny in de powiat sejneński,
— de gminy Lipsk en Płaska in de powiat augustowski,
— de gminy Narew, Narewka en Białowieża in de powiat hajnowski.
DEEL III

1. Letland
De volgende gebieden in Letland:
— de novads Aglonas,
— de novads Beverīinas,
— de novads Burtnieku,
— de novads Ciblas,
— de novads Dagdas,
— de novads Daugavpils,
— de novads Kārsavas,
— de novads Krāslavas,
— de novads Ludzas,
— de novads Naukšēnu,
— de novads Preiļu,
— de novads Rēzeknes,
— de novads Riebiņu,
— de novads Rūjienas,
— de novads Strenču,
— de novads Valkas,
— de novads Vārkavas,
— de novads Viļānu,
— de novads Zilupes,
— de republikas pilsēta Daugavpils,
— de republikas pilsēta Rēzekne.
2. Litouwen
De volgende gebieden in Litouwen:
— in de rajono savivaldybė Anykščiai, het deel van de seniūnija Svėdasai ten noorden van weg nummer 118,
— in de rajono savivaldybė Kupiškis, de seniūnija Šimonys en Skapiškis,
— de rajono savivaldybe Ignalina,
— de rajono savivaldybe Moletai,
— de rajono savivaldybe Rokiškis,
— de rajono savivaldybe Švencionys,
— de rajono savivaldybe Utena,
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— de rajono savivaldybe Zarasai,
— de savivaldybe Visaginas.
3. Polen
De volgende gebieden in Polen:
in het woiwodschap Podlaskie:
— de gminy Gródek en Michałowo in de powiat białostocki,
— de gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka en Szudziałowo in de powiat sokólski.
DEEL IV

Italië
De volgende gebieden in Italië:
alle gebieden van Sardinië.”
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