
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. szeptember 27.)

a 2006/805/EK határozatnak az alkalmazási időszak meghosszabbítása tekintetében történő
módosításáról

(az értesítés a C(2007) 4460. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/631/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen
belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával
alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőr-
zésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irány-
elvre (1) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen
belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőr-
zésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irány-
elvre (2) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) Az egyes tagállamokban a klasszikus sertéspestisre vonat-
kozó járványvédelmi intézkedésekről szóló, 2006.
november 24-i 2006/805/EK bizottsági határozatot (3)
annak következtében fogadták el, hogy egyes tagálla-
mokban kitört a klasszikus sertéspestis. Az említett hatá-
rozat bizonyos járványvédelmi intézkedéseket állapít meg
az érintett tagállamokat érintő klasszikus sertéspestis
tekintetében.

(2) A 2006/805/EK határozat Bulgária és Románia csatlako-
zási szerződésének hatálybalépését követően kilenc
hónapig alkalmazandó. A Bulgária, Németország, Francia-
ország, Magyarország és Szlovákia egyes területein a
klasszikus sertéspestis tekintetében fennálló általános
járványügyi helyzetre való tekintettel a Bizottság indo-
koltnak látja a 2006/805/EK rendelet alkalmazási idősza-
kának 2008. július 31-ig történő meghosszabbítását.

(3) A 2006/805/EK határozatot ezért a fentieknek megfe-
lelően módosítani kell.

(4) Az ebben a határozatban előírt intézkedések össz-
hangban vannak az Állategészségügyi Állandó Bizottság
véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/805/EK határozat 14. cikkének helyébe az alábbi
szöveg lép:

„14. cikk

Alkalmazhatóság

Ezt a határozatot 2008. július 31-ig kell alkalmazni.”

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. szeptember 27-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

HU2007.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 255/45

(1) HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.)
módosított irányelv.

(2) HL L 395., 1989.12.30., 13. o. A legutóbb a 2004/41/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 157., 2004.4.30., 33. o.)
módosított irányelv; helyesbített változat: HL L 195., 2004.6.2.,
12. o.

(3) HL L 329., 2006.11.25., 67. o. A legutóbb a 2007/152/EK hatá-
rozattal (HL L 67., 2007.3.7., 10. o.) módosított határozat.


