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UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/1970 VAN DE COMMISSIE
van 26 november 2019
tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 93/52/EEG wat betreft de erkenning als officieel vrij van
brucellose (B. melitensis), bijlage II bij Beschikking 2003/467/EG wat betreft de erkenning van
bepaalde delen van Spanje als officieel brucellosevrij en bijlagen I en II bij Beschikking 2008/185/EG
wat betreft de erkenning als officieel vrij van de ziekte van Aujeszky en de goedkeuring van de
uitroeiingsprogramma’s voor die ziekte voor bepaalde gebieden in Italië
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 8378)
(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het
intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten (1), en met name bijlage A, hoofdstuk 1, rubriek II,
Gezien Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het
intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (2), en met name artikel 9, lid 2, artikel 10, lid 2, en bijlage A,
deel II, punt 7,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Richtlijn 91/68/EEG zijn veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer in schapen en geiten binnen
de Unie vastgesteld. Bij die richtlijn is bepaald onder welke voorwaarden de lidstaten of gebieden daarvan als officieel
vrij van brucellose (B. melitensis) kunnen worden erkend ten aanzien van de schapen- en geitenbeslagen.

(2)

In bijlage II bij Beschikking 93/52/EEG van de Commissie (3) zijn de regio’s van de lidstaten opgenomen die
overeenkomstig de bij Richtlijn 91/68/EEG vastgestelde voorwaarden als officieel vrij van brucellose (B. melitensis)
zijn erkend.

(3)

Spanje heeft bij de Commissie bewijsstukken ingediend waaruit blijkt dat de autonome gemeenschap Murcia, de
provincie Toledo van de autonome gemeenschap Castilla-La Mancha en de provincies Huelva, Sevilla en Córdoba
van de autonome gemeenschap Andalucía aan de voorwaarden van Richtlijn 91/68/EEG voldoen om als officieel
vrij van brucellose (B. melitensis) te worden erkend ten aanzien van de schapen- en geitenbeslagen.

(4)

Na beoordeling van die bewijsstukken moeten de autonome gemeenschap Murcia, de provincie Toledo van de
autonome gemeenschap Castilla-La Mancha en de provincies Huelva, Sevilla en Córdoba van de autonome
gemeenschap Andalucía als officieel vrij van brucellose (B. melitensis) worden erkend ten aanzien van de schapen- en
geitenbeslagen.

(5)

Bijlage II bij Beschikking 93/52/EEG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Richtlijn 64/432/EEG is van toepassing op het handelsverkeer in runderen en varkens binnen de Unie. Bij die
richtlijn is bepaald onder welke voorwaarden een lidstaat of gebied daarvan als officieel brucellosevrij kan worden
erkend ten aanzien van de rundveebeslagen.

(7)

Bij artikel 2 van Beschikking 2003/467/EG van de Commissie (4) is vastgesteld dat de in bijlage II, hoofdstuk 2, bij die
beschikking genoemde delen van lidstaten als officieel brucellosevrij worden erkend ten aanzien van de
rundveebeslagen.

(1) PB L 46 van 19.2.1991, blz. 19.
(2) PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977/64.
(3) Beschikking 93/52/EEG van de Commissie van 21 december 1992 houdende constatering dat bepaalde lidstaten of gebieden aan de
voorwaarden voldoen om te worden erkend als officieel brucellosevrij (Br. melitensis) (PB L 13 van 21.1.1993, blz. 14).
(4) Beschikking 2003/467/EG van de Commissie van 23 juni 2003 houdende erkenning van bepaalde lidstaten en delen van lidstaten als
officieel tuberculosevrij, officieel brucellosevrij en officieel vrij van enzoötische boviene leukose ten aanzien van de rundveebeslagen
(PB L 156 van 25.6.2003, blz. 74).
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(8)

Spanje heeft bij de Commissie bewijsstukken ingediend waaruit blijkt dat de autonome gemeenschap Aragón en de
provincie León van de autonome gemeenschap Castilla y León aan de voorwaarden van Richtlijn 64/432/EEG
voldoen om te worden erkend als gebieden die officieel vrij zijn van brucellose ten aanzien van de rundveebeslagen.

(9)

Na beoordeling van die bewijsstukken moeten de autonome gemeenschap Aragón en de provincie León van de
autonome gemeenschap Castilla y León als officieel vrij van brucellose worden erkend ten aanzien van de
rundveebeslagen.

(10)

Bijlage II bij Beschikking 2003/467/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

In artikel 10 van Richtlijn 64/432/EEG is bepaald dat, wanneer een lidstaat van oordeel is dat zĳn grondgebied
geheel of gedeeltelijk vrij is van de ziekte van Aujeszky, hij de Commissie in het bezit stelt van de nodige
bewijsstukken. In dat artikel is ook vastgesteld dat aanvullende garanties voor het handelsverkeer in varkens binnen
de Unie kunnen worden geëist.

(12)

In artikel 9 van Richtlijn 64/432/EEG is bepaald dat een lidstaat die een bindend nationaal programma voor de
bestrijding van de ziekte van Aujeszky heeft voor een deel van zijn grondgebied, dat programma bij de Commissie
ter goedkeuring kan indienen. In dat artikel is ook vastgesteld dat aanvullende garanties voor het handelsverkeer in
varkens binnen de Unie kunnen worden geëist.

(13)

Beschikking 2008/185/EG van de Commissie (5) voorziet in aanvullende garanties voor de verplaatsing van varkens
tussen de lidstaten. Die garanties zijn gekoppeld aan de indeling van de lidstaten of regio’s daarvan naar hun status
voor de ziekte van Aujeszky.

(14)

Bijlage I bij Beschikking 2008/185/EG bevat een lijst van de lidstaten of regio’s daarvan die vrij zijn van de ziekte van
Aujeszky.

(15)

Italië heeft bij de Commissie bewijsstukken ingediend waaruit blijkt dat de regio Friuli-Venezia Giulia aan de
voorwaarden van Beschikking 2008/185/EG voldoet om als vrij van de ziekte van Aujeszky te worden erkend.

(16)

Na beoordeling van die bewijsstukken moet de regio Friuli-Venezia Giulia als vrij van de ziekte van Aujeszky worden
erkend.

(17)

Bijlage I bij Beschikking 2008/185/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(18)

Bijlage II bij Beschikking 2008/185/EG bevat een lijst van de lidstaten of regio’s daarvan waar goedgekeurde
nationale bestrijdingsprogramma’s voor de uitroeiing van de ziekte van Aujeszky ten uitvoer worden gelegd.

(19)

Italië heeft bij de Commissie bewijsstukken ingediend met het oog op de goedkeuring van zijn bestrijdings
programma’s voor de uitroeiing van de ziekte van Aujeszky voor de regio’s Piemonte en Umbria en op de
vermelding van deze regio’s in de lijst in bijlage II bij Beschikking 2008/185/EG.

(20)

Na beoordeling van die bewijsstukken moeten de bestrijdingsprogramma’s voor de uitroeiing van de ziekte van
Aujeszky voor de regio’s Piemonte en Umbria worden goedgekeurd.

(21)

Bijlage II bij Beschikking 2008/185/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(22)

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

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage II bij Beschikking 93/52/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij dit besluit.
(5) Beschikking 2008/185/EG van de Commissie van 21 februari 2008 betreffende aanvullende garanties ten aanzien van de ziekte van
Aujeszky voor het intracommunautaire handelsverkeer van varkens, en betreffende criteria voor de over deze ziekte te verstrekken
gegevens (PB L 59 van 4.3.2008, blz. 19).
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Artikel 2
Bijlage II bij Beschikking 2003/467/EG wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij dit besluit.
Artikel 3
De bijlagen I en II bij Beschikking 2008/185/EG worden vervangen door de tekst in bijlage III bij dit besluit.
Artikel 4
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 26 november 2019.
Voor de Commissie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I

In bijlage II bij Beschikking 93/52/EEG worden de gegevens voor Spanje vervangen door:
“In Spanje:
— autonome gemeenschap Aragón,
— autonome gemeenschap Andalucía: de provincies Cádiz, Córdoba, Huelva en Sevilla,
— autonome gemeenschap Asturias,
— autonome gemeenschap Islas Baleares,
— autonome gemeenschap Canarias,
— autonome gemeenschap Cantabria,
— autonome gemeenschap Castilla-La Mancha,
— autonome gemeenschap Castilla y León,
— autonome gemeenschap Cataluña,
— autonome gemeenschap Extremadura,
— autonome gemeenschap Galicia,
— autonome gemeenschap La Rioja,
— autonome gemeenschap Madrid,
— autonome gemeenschap Murcia,
— autonome gemeenschap Navarra,
— autonome gemeenschap País Vasco,
— autonome gemeenschap Valencia.”.
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BIJLAGE II

In bijlage II, hoofdstuk 2, bij Beschikking 2003/467/EG worden de gegevens voor Spanje vervangen door:
“In Spanje:
— autonome gemeenschap Andalucía: de provincies Almería, Granada en Jaén,
— autonome gemeenschap Aragón,
— autonome gemeenschap Asturias,
— autonome gemeenschap Islas Baleares,
— autonome gemeenschap Canarias,
— autonome gemeenschap Castilla-La Mancha,
— autonome gemeenschap Castilla y León: de provincies Burgos, Soria, Valladolid en Zamora,
— autonome gemeenschap Cataluña,
— autonome gemeenschap Galicia,
— autonome gemeenschap La Rioja,
— autonome gemeenschap Madrid,
— autonome gemeenschap Murcia,
— autonome gemeenschap Navarra,
— autonome gemeenschap País Vasco,
— autonome gemeenschap Valencia.”.
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BIJLAGE III
“BIJLAGE I

Lidstaten of regio’s daarvan die vrij zijn van de ziekte van Aujeszky en waar vaccinatie niet is
toegestaan
ISO-code

Lidstaat

Regio’s

BE

België

Alle regio’s

CZ

Tsjechië

Alle regio’s

DK

Denemarken

Alle regio’s

DE

Duitsland

Alle regio’s

IE

Ierland

Alle regio’s

FR

Frankrijk

De departementen Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence,
Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron,
Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, CharenteMaritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, DeuxSèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir,
Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, HauteGaronne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin,
Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine,
Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loiret-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche,
Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle,
Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques,
Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saôneet-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis,
Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne,
Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne en Yvelines

IT

Italië

De Autonome Provincie Bolzano
De regio Friuli-Venezia Giulia

CY

Cyprus

Alle regio’s

LU

Luxemburg

Alle regio’s

HU

Hongarije

Alle regio’s

NL

Nederland

Alle regio’s

AT

Oostenrijk

Alle regio’s

PL

Polen

Het woiwodschap podlaskie, de volgende powiats: augustowski,
białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński,
siemiatycki, sokólski, suwalski en Suwałki

SI

Slovenië

Alle regio’s

SK

Slowakije

Alle regio’s

FI

Finland

Alle regio’s

SE

Zweden

Alle regio’s

UK

Verenigd Koninkrijk

Alle regio’s

28.11.2019

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

L 307/53

BIJLAGE II

Lidstaten of regio’s daarvan waar goedgekeurde nationale bestrijdingsprogramma’s ter uitroeiing
van de ziekte van Aujeszky ten uitvoer worden gelegd
ISO-code

Lidstaat

Regio’s

ES

Spanje

Alle regio’s

IT

Italië

De regio Emilia-Romagna
De regio Lombardia
De regio Piemonte
De regio Umbria
De regio Veneto

LT

Litouwen

Alle regio’s

PL

Polen

Het woiwodschap dolnośląskie: alle powiats
Het woiwodschap kujawsko-pomorskie: alle powiats
Het woiwodschap lubelskie: alle powiats
Het woiwodschap lubuskie: alle powiats
Het woiwodschap łódzkie: alle powiats
Het woiwodschap małopolskie: alle powiats
Het woiwodschap mazowieckie: alle powiats
Het woiwodschap opolskie: alle powiats
Het woiwodschap podkarpackie: alle powiats
Het woiwodschap podlaskie, de volgende powiats: grajewski,
kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki en zambrowski
Het woiwodschap pomorskie: alle powiats
Het woiwodschap śląskie: alle powiats
Het woiwodschap świętokrzyskie: alle powiats
Het woiwodschap warmińsko-mazurskie: alle powiats
Het woiwodschap wielkopolskie: alle powiats
Het woiwodschap zachodniopomorskie: alle powiats”

