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                                  ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                          2010/EES/6/11 

frá 23. nóvember 2006 

um samþykkt áætlana um að útrýma svínapest í villtum svínum og um neyðarbólusetningu 
þessara svína gegn þessum sjúkdómi í Búlgaríu (*)  

(tilkynnt með númeri C(2006) 5468) 

(2006/800/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af aðildarsáttmála Búlgaríu og Rúmeníu, einkum 
3. mgr. 4. gr., 

með hliðsjón af lögum um aðild Búlgaríu og Rúmeníu, einkum 
42. gr., 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 2001/89/EB frá 23. október 
2001 um ráðstafanir Bandalagsins til að hafa eftirlit með 
svínapest (1), einkum annarri undirgrein 1. mgr. 16. gr. og 
fjórðu undirgrein 2. mgr. 20. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með tilskipun 2001/89/EB eru teknar upp 
lágmarksráðstafanir Bandalagsins um varnir gegn 
svínapest. Þær ráðstafanir fela í sér ákvæði um að þegar 
frumtilfelli svínapestar hefur verið staðfest í villtum 
svínum skuli aðildarríkin senda framkvæmdastjórninni 
áætlun um ráðstafanir til að útrýma sjúkdómnum. Í þeirri 
tilskipun eru einnig ákvæði sem varða 
neyðarbólusetningu villtra svína. 

2) Svínapest finnst í villtum svínum í Búlgaríu. 

3) Með tilliti til aðildar Búlgaríu ber að fastsetja á vettvangi 
Bandalagsins þær ráðstafanir sem gerðar eru gegn 
svínapest í landinu. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 325, 24.11.2006, bls. 35. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007 frá 26. 
október 2007 um breytingu á um breytingu á ýmsum viðaukum og bókunum 
við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 19, 10.4.2008, p. 1. 

(1) Stjtíð. EB L 316, 1.12.2001, bls. 5. Tilskipuninni var breytt með 
aðildarlögunum frá 2003. 

4) Búlgaría hefur komið á áætlun til að hafa eftirlit með og 
berjast gegn svínapest á öllu yfirráðasvæði landsins. Sú 
áætlun er enn í gildi. 

5) Búlgaría lagði einnig fyrir framkvæmdastjórnina hinn 
31. mars 2006 áætlun til samþykktar um útrýmingu 
svínapestar í villtum svínum og áætlun um 
neyðarbólusetningu slíkra svína á öllu yfirráðasvæði 
Búlgaríu. 

6) Framkvæmdastjórnin hefur farið yfir þær áætlanir sem 
Búlgaría lagði fram og komist að raun um að þær eru í 
samræmi við tilskipun 2001/89/EB. 

7) Með tilliti til aðildar Búlgaríu skal samþykkja þessar 
áætlanir sem bráðabirgðaáætlanir sem skal beitt í níu 
mánuði frá og með aðildardeginum. 

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 
matvælaferlið og heilbrigði dýra. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Áætlun um að útrýma svínapest í villtum svínum 

Áætlunin, sem Búlgaría lagði fyrir framkvæmdastjórnina 
31. maí 2006 um útrýmingu svínapestar í villtum svínum á því 
svæði sem fram kemur í 1. lið viðaukans, er samþykkt. 

2. gr. 

Áætlun um neyðarbólusetningu á villtum svínum við 
svínapest  

Áætlunin, sem Búlgaría lagði fyrir framkvæmdastjórnina 
31. maí 2006 um neyðarbólusetningu gegn svínapest í villtum 
svínum á því svæði sem fram kemur í 2. lið viðaukans, er 
samþykkt. 
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3. gr. 

Uppfylling ákvæða 

Búlgaría skal gera nauðsynlegar ráðstafanir til að fara að 
ákvörðun þessari og birta þær ráðstafanir. Búlgaría skal 
tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað. 

4. gr. 

Gildissvið 

Ákvörðun þessi gildir eingöngu með fyrirvara um gildistöku 
laga um aðild Búlgaríu og Rúmeníu og frá þeim degi þegar þau 
öðlast gildi. 

Hún gildir í níu mánuði. 

5. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 23. nóvember 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 
 

 

VIÐAUKI 

1. Svæði þar sem áætlun um útrýmingu svínapestar í villtum svínum skal framfylgt: 

allt yfirráðasvæði Búlgaríu. 

2. Svæði þar sem áætlun um neyðarbólusetningu gegn svínapest í villtum svínum skal framfylgt: 

allt yfirráðasvæði Búlgaríu. 

 
 

 

 


