
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. február 20.)

a 92/119/EGK tanácsi irányelv értelmében a vágásra szánt sertéseknek egy védőkörzeten belüli
vágóhídra köz- és magánutakon történő szállítása tekintetében Olaszország számára mentesség

nyújtásáról

(az értesítés a C(2007) 499. számú dokumentummal történt)

(Csak az olasz nyelvű szöveg hiteles)

(2007/123/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló
általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos
betegségére vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről szóló,
1992. december 17-i 92/119/EGK tanácsi irányelvre (1) és külö-
nösen annak II. melléklete 7.2. pontjának d) alpontjára,

mivel:

(1) 2006. november 15-én az olasz illetékes hatóság a
92/119/EGK irányelv 10. cikkével összhangban védőkör-
zetet jelölt ki a sertések hólyagos betegségének kitörése
körül, vagyis Romano di Lombardia (Bergamo tartomány)
település körül.

(2) Ennek megfelelően megtiltották a sertések e védőkör-
zeten belüli, köz- és magánutakon történő mozgatását
és szállítását.

(3) Olaszország azonban benyújtott kérelmében mentességet
kért az említett védőkörzeten kívülről származó, vágásra
szánt sertéseknek a védőkörzeten belül található vágó-
hídra való eljuttatását célzó, a védőkörzeten belüli köz-
és magánutakon történő szállítására vonatkozó tilalom
alól.

(4) Helyénvaló e mentesség engedélyezése azzal a feltétellel,
hogy Olaszország szigorú ellenőrzéseket hajt végre és
óvintézkedéseket tesz, melyek garantálják, hogy nem
fog fennállni a betegség terjedésének kockázata.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Olaszország engedélyezheti a sertések hólyagos betegsé-
gének kitörése körül, vagyis Romano di Lombardia (Bergamo
tartomány) település körül 2006. november 15-én kijelölt védő-
körzeten kívülről származó, vágásra szánt sertéseknek (a továb-
biakban: a sertések) az adott védőkörzeten belül az „IMC No
825 M” vágóhídra köz- és magánutakon történő szállítását, az
alábbi feltételek mellett:

a) a származási gazdaság hatósági állatorvosa legalább 24
órával korábban be kell, hogy jelentse a sertések szállítását
a vágóhíd hatósági állatorvosának;

b) a sertések vágóhídra szállításának folyosón keresztül kell
történnie; a folyosóra vonatkozó részleteket Olaszországnak
előzetesen meg kell határoznia;

c) az illetékes hatóságnak a folyosóra történő belépés előtt vagy
a belépéskor le kell pecsételnie a sertésszállító járműveket; a
lepecsételéskor az illetékes hatóságnak nyilvántartásba kell
vennie a jármű rendszámát és a járműben szállított sertések
számát;

d) a vágóhídra érkezéskor az illetékes hatóság:

i. megvizsgálja és eltávolítja a pecsétet a járműről;

ii. jelen van a sertések kirakodásánál;

iii. nyilvántartásba veszi a jármű rendszámát és a járműben
szállított sertések számát.

HUL 52/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.2.21.

(1) HL L 62., 1993.3.15., 69. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel
(HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.



(2) A sertéseket a vágóhídra szállító járműveket közvetlenül a kirakodás után tisztításnak és fertőtlení-
tésnek kell alávetni a hatósági állatorvos felügyeletével, az illetékes hatóság által előírt utasítások alapján.

2. cikk

Ennek a határozatnak az Olasz Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 20-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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