
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. április 20.)

a klasszikus sertéspestis németországi előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről
szóló 2006/274/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2006) 1652. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/297/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes élő állatok 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,

mivel:

(1) Németországban klasszikus sertéspestis megbetegedések
fordultak elő.

(2) Elfogadták a klasszikus sertéspestis németországi előfor-
dulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről és
a 2006/254/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2006. április 6-i 2006/274/EK bizottsági határo-
zatot (2) annak érdekében, hogy fenntartsák és kiterjesz-
szék a Németországban a klasszikus sertéspestis elleni
védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről szóló,
2001. október 23-i 2001/89/EK tanácsi irányelv (3)
szerint hozott intézkedéseket. Tekintve, hogy az állat-
egészségügyi kockázatok az élő sertések kereskedelméhez
kapcsolódnak, különösen a sertéseknek az olyan gazda-
ságokból, illetve gazdaságokba történő mozgatására
hoztak a 2001/89/EK irányelvben előírtaknál szigorúbb
szabályokat, melyek annak I. mellékletében felsorolt terü-
leteken találhatók.

(3) Németország tájékoztatott arról, hogy azokban a
megfigyelési zónákban lévő egyes gazdaságokban, ahol
továbbra is fennmarad a sertések mozgatására vonatkozó
tilalom, a sertések tartásakor az állatok kíméletével
kapcsolatos problémák merülnek fel.

(4) Indokolt ezért, hogy a német hatóságok a 2001/89/EK
irányelvben és a klasszikus sertéspestis megállapítására
szolgáló diagnosztikai eljárásokat, mintavételi módsze-
reket és a laboratóriumi vizsgálati eredmények értékelési

szempontjait megállapító diagnosztikai kézikönyv jóváha-
gyásáról szóló, 2002. február 1-i 2002/106/EK bizottsági
határozatban (4) előírt feltételek mellett engedélyezhessék
a sertések átszállítását egyik gazdaságból a másikba egy
adott megfigyelési zónán belül.

(5) A 2006/274/EK határozatot a fentieknek megfelelően
módosítani kell.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/274/EK határozat a következőképpen módosul:

A 2. cikk kiegészül az alábbi harmadik bekezdéssel:

„(3) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérve az illetékes
hatóság engedélyezheti sertések közvetlen szállítását egy
adott megfigyelési zónában lévő gazdaságból egy olyan kije-
lölt gazdaságba, amelyben nincsenek sertések és amely
ugyanabban a megfigyelési zónában található, feltéve hogy

— ez az állatmozgatás a 2001/89/EK irányelv 11. cikkének
(1) bekezdése f) pontjában és (2) bekezdésében meghatá-
rozott feltételek szerint történik,

— a 2002/106/EK határozat mellékletének IV. fejezete (D)
részének 2. pontjában előírt vizsgálatokat elvégezték
abban a gazdaságban, ahonnan a sertéseket elszállították,
és ezek a vizsgálatok negatív eredményt adtak.

A német hatóságok nyilvántartják a fenti állatmozgatásokat
és az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizott-
ságon keresztül ezekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizott-
ságot.”

HU2006.4.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 108/31

(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 99., 2006.4.7., 36. o.
(3) HL L 316., 2001.12.1., 5. o. A 2003. évi csatlakozási okmánnyal

módosított irányelv.
(4) HL L 39., 2002.2.9., 71. o. A 2003/859/EK (HL L 324., 2003.12.11,

55. o.) bizottsági határozattal módosított határozat.



2. cikk

E határozat címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 20-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

HUL 108/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.21.


