
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. január 26.)

a betegségfelszámolási és vakcinációs tervek Alsó-Szászország és Észak-Rajna-Vesztfália szövetségi
államokban való lezárásáról és a Saar-vidék szövetségi államon belüli betegségfelszámolási tervről

szóló 2003/135/EK határozat módosításáról (Németország)

(az értesítés a B(2005) 119. számú dokumentummal történt)

(Csak a német és francia nyelvű szöveg hiteles)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/58/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló
közösségi intézkedésekről szóló, 2001. október 23-i
2001/89/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16.
cikke (1) bekezdésére és 20. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A Bizottság a klasszikus sertéspestis elleni küzdelem
számos intézkedése egyikeként elfogadta a vaddisznók
klasszikus sertéspestise felszámolási tervének és a
vaddisznók klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi oltá-
sának elfogadásáról szóló, 2003. február 27-i
2003/135/EK határozatot (2), amely Németországra,
ezen belül Alsó-Szászország, Észak-Rajna-Vesztfália,
Rhineland-Palatinate és Saar-vidék szövetségi államra
vonatkozik.

(2) A Bizottság elfogadta a vaddisznók klasszikus sertéspestis
elleni vakcinációs tervének Saar-vidékre vonatkozó lezá-
rásáról és a vakcinációs terv Rhineland-Palatinate tarto-
mányban való meghosszabbításáról szóló 2003/135/EK
módosításáról szóló, 2004. február 12-i 2004/146/EK
határozatot.

(3) A németországi hatóságok tájékoztatták a Bizottságot az
érintett betegségnek az utóbbi időszakot illető előfordu-
lási helyzetéről az alsó-szászországi, észak-rajna-vesztfá-
liai és saar-vidéki vaddisznó-populációban. Eszerint a
vaddisznók klasszikus sertéspestisének a felszámolása
sikerrel zárult, így ezekben a szövetségi államokban a
továbbiakban nem szükséges a jóváhagyott betegségfel-
számolási és vakcinációs terv alkalmazása.

(4) Ezért a 2003/135/EK határozatot ennek megfelelően
módosítani kell.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó
Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/135/EK határozat melléklete a következőképpen
módosul:

a) Az 1. pontban:

— az (A), (B) és (D) bekezdés törlésre kerül,

— a „(C) Rhineland-Palatinate” szöveg helyébe a „Rhineland-
Palatinate” szöveg lép.

b) A 2. pontban:

— az (A) és (B) bekezdés törlésre kerül,

— a „(C) Rhineland-Palatinate” szöveg helyébe a „Rhineland-
Palatinate” szöveg lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a címzettje a Német Szövetségi Köztár-
saság és a Francia Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 26-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU
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(1) HL L 316., 2001.12.1., 5. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási
okmánnyal módosított irányelv.

(2) HL L 53., 2003.2.28., 47. o. A legutóbb a 2004/146/EK határozattal
(HL L 49., 2004.2.19., 42. o.) módosított határozat.


