
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. július 8.)

a Szardínián (Olaszország) jelen lévő afrikai sertéspestissel szembeni állat-egészségügyi
védintézkedésekről szóló 2005/363/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2005) 2110. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/494/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésére,

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 (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

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 (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek
termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára
irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló,
2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (3) és külö-
nösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A Szardínián (Olaszország) jelen lévő afrikai sertéspes-
tissel szembeni állat-egészségügyi védintézkedésekről
szóló, 2005. május 2-i 2005/363/EK bizottsági hatá-
rozat (4) a szardíniai Nuoro tartományban és Sassari
tartomány egy részén jelenlévő afrikai sertéspestis miatt
került elfogadásra.

(2) Olaszország arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a
betegség a szardíniai Sassari és Oristano tartományokban
nemrég kitört.

(3) A 2005/363/EK határozat 5. cikke (2) bekezdése b) pont-
jának i. alpontjában említett azon szardíniai területek
jegyzékét, amelyek ki vannak zárva az e cikkben előírt
azon eltérés alól, amelyek alapján az olasz hatóságok
bizonyos feltételek teljesülése esetén engedélyezhetik
sertéshús szállítását, ki kell egészíteni Orestano tarto-
mánnyal és Sassari tartomány Calangianus, Sant'Antonio
di Gallura és Telti településeivel.

(4) Ezért a 2005/363/EK határozatot ennek megfelelően
módosítani kell.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/363/EK határozat I. mellékletének helyébe az e hatá-
rozat mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 8-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Szardíniának az 5. cikk (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett területei:

a) Nuoro tartomány teljes területe.

b) Sassari tartományban Alà dei Sardi, Anela, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda,
Buddusò, Bultei, Burgos, Cheremule, Cossoine, Esporlatu, Giave, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu di San Nicolò, Nule,
Pattada, Siligo, Thiesi, Torralba, Calangianus, Sant'Antonio di Gallura, Telti települések területe.

c) Oristano tartomány teljes területe.”
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