
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. augusztus 18.)

a 2007/870/EK határozatnak a Romániában a gazdaságokban tartott sertések klasszikus sertéspestis
elleni, marker vakcinával történő sürgősségi vakcinázására irányuló terv jóváhagyásának

tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2008) 4360. számú dokumentummal történt)

(Csak a román nyelvű szöveg hiteles)

(2008/682/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és külö
nösen annak 42. cikkére,

tekintettel a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló
közösségi intézkedésekről szóló, 2001. október 23-i
2001/89/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak
19. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1) A 2001/89/EK irányelv minimum közösségi intézkedé
seket vezet be a klasszikus sertéspestis elleni védekezés
céljából. Ezen intézkedések között szerepel az a rendel
kezés is, hogy a tagállamok a klasszikus sertéspestis
elsődleges, vaddisznókban történő előfordulásának
megerősítését követően tervet nyújtanak be a Bizott
sághoz a betegség felszámolására irányuló intézkedé
seikről. Az intézkedések a sertésgazdaságokban tartott
sertések sürgősségi vakcinázásáról is rendelkeznek.

(2) A Romániában a vaddisznók klasszikus sertéspestisének
felszámolására, valamint e vaddisznók és a gazdasá
gokban tartott sertések klasszikus sertéspestis elleni
sürgősségi vakcinázására irányuló 2008. évi tervek jóvá
hagyásáról szóló, 2007. december 21-i 2007/870/EK
bizottsági határozat (2) egyike volt azoknak az intézke
déseknek, amelyeket a Bizottság a klasszikus sertéspestis
Romániában történő leküzdésére fogadott el. Ezt a hatá
rozatot 2008. december 31-ig kell alkalmazni.

(3) Az ebben a határozatban jóváhagyott tervek egyike a
sertésgazdaságokban tartott sertések klasszikus sertés
pestis elleni, marker vakcinával történő sürgősségi vakci
názására vonatkozik. A terv jóváhagyását követően nem
állt rendelkezésre elegendő vakcina. Románia ennek
megfelelően módosította a sürgősségi vakcinázási tervet.

(4) Románia a módosított vakcinázási tervet 2008. június
30-án nyújtotta be jóváhagyásra a Bizottságnak.

(5) A módosított tervet a Bizottság megvizsgálta, és megál
lapította, hogy megfelel a 2001/89/EK irányelvnek. Ennek
megfelelően a tervet jóvá kell hagyni.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007/870/EK határozat 3. cikkében a „2007. november 29-
én” szöveg helyébe a „2008. június 30-án” lép.

2. cikk

E határozat címzettje Románia.

Kelt Brüsszelben, 2008. augusztus 18-án.

a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU
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