
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. október 18.)

a Magyarország egyes területein a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására vonatkozó
terv jóváhagyásáról

(az értesítés a C(2007) 5053. számú dokumentummal történt)

(Csak a magyar nyelvű szöveg hiteles)

(2007/683/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) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1) A 2001/89/EK irányelv bevezeti a klasszikus sertéspestis
elleni védekezésre irányuló minimumintézkedéseket.

(2) A klasszikus sertéspestis jelenléte Magyarország vaddisz-
nóállományában 2007 januárjában megerősítést nyert.

(3) A járványügyi helyzetre való tekintettel 2007. április
24-én a 2001/89/EK irányelvvel összhangban Magyaror-
szág eljuttatta a Bizottsághoz a vaddisznók klasszikus
sertéspestisének a magyarországi érintett területeken
történő felszámolására irányuló tervet.

(4) A Bizottság a terv módosítását kérte. Ennek megfelelően
Magyarország 2007. július 11-én benyújtotta a módosí-
tott tervet. A módosított terv összhangban áll a
2001/89/EK irányelvvel, és ennek megfelelően azt a
Bizottságnak jóvá kell hagynia.

(5) Az átláthatóság biztosítása érdekében ez a határozat
meghatározza Magyarország azon földrajzi területeit,
ahol a felszámolásra vonatkozó tervet végre kell hajtani.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Magyarország által 2007. július 11-én benyújtott,
a vaddisznók sertéspestisének a mellékletben meghatározott
területeken való felszámolására vonatkozó tervet jóváhagyják.

2. cikk

Magyarország hatályba lépteti az 1. cikkben említett terv végre-
hajtásához szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendel-
kezéseket.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Magyar Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 18-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 316., 2001.12.1., 5. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel
(HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.

MELLÉKLET

A felszámolásra vonatkozó terv által érintett területek

Nógrád megye területe.
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