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                                  ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                          2010/EES/6/12 

frá 23. nóvember 2006 

um samþykkt áætlana um að útrýma svínapest í villtum svínum og um neyðarbólusetningu 
þessara svína, svo og svína á bújörðum, gegn þessum sjúkdómi í Rúmeníu (*) 

(tilkynnt með númeri C(2006) 5426) 

 (2006/802/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 16. gr. (önnur undirgrein 1. mgr.), 19. gr. 
(önnur undirgrein 3. mgr.) og 20. gr. (fjórða undirgrein 
2. mgr.), 

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. Með 
þessum ráðstöfunum er einnig kveðið á um 
neyðarbólusetningu villtra svína og svína á bújörðum. 

2) Árið 2006 fannst svínapest í villtum svínum og svínum á 
bújörðum í Rúmeníu. 

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

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

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 329, 25.11.2006, bls. 34. 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. 

5) Rúmenía lagði einnig fyrir framkvæmdastjórnina 
27. september 2006 áætlun til samþykktar um útrýmingu 
svínapestar í villtum svínum og áætlun um 
neyðarbólusetningu gegn svínapest í slíkum svínum á 
öllu yfirráðasvæði Rúmeníu. 

6) Rúmenía lagði einnig fyrir framkvæmdastjórnina 
27. september 2006 áætlun til samþykktar um útrýmingu 
svínapestar í villtum svínum, áætlun um 
neyðarbólusetningu villtra svína á stórum svínabújörðum 
með merkibóluefni og áætlun um neyðarbólusetningu 
svína á minni svínabújörðum með lifandi veikluðu 
hefðbundnu bóluefni. 

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

8) Með tilliti til heilbrigðis dýra verður Rúmenía að tryggja 
skilvirka framkvæmd þessara ráðstafana, einkum með 
því að koma á fót fullkomlega starfhæfum innlendum og 
staðbundnum sjúkdómsvarnarmiðstöðvum eins og mælt 
er fyrir um í þeim áætlunum sem lagðar voru fram 
27. september 2006. 

9) Þar sem svínapest er landlægur sjúkdómur á 
yfirráðasvæði Rúmeníu samþykkti framkvæmdastjórnin 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2006/779/EB frá 
14. nóvember 2006 um bráðabirgðavarnarráðstafanir 
vegna heilbrigðis dýra í tengslum við svínapest í 
Rúmeníu (2) sem gildir frá þeim degi þegar lög um aðild 
Búlgaríu og Rúmeníu öðlast gildi. 

10) Þær ráðstafanir, sem mælt er fyrir um í ákvörðun 
2006/779/EB, banna m.a. að svínakjöt, svínakjötsafurðir 
og afurðir og tilbúnir réttir, sem innihalda svínakjöt, séu 
send frá Rúmeníu til annarra aðildarríkja. Í þessu skyni 
skal setja sérstakt merki á kjötið og afurðirnar. Til 
samræmis við það er við hæfi að setja sama merkið á 
nýtt kjöt sem er af svínum sem eru bólusett við 
neyðarbólusetningu í samræmi við þessa ákvörðun og að 
mæla fyrir um ákvæði um setningu slíks kjöts á markað. 

________________  

(2) Stjtíð. ESB L 314, 15.11.2006, bls. 48. 
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11) Með tilliti til aðildar Rúmeníu skal samþykkja þær 
ráðstafanir, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, sem 
bráðabirgðaráðstafanir sem unnt er að beita í níu mánuði 
frá og með aðildardeginum. 

12) 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 Rúmenía lagði fyrir framkvæmdastjórnina 
27. september 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 gegn 
svínapest 

Áætlunin, sem Rúmenía lagði fyrir framkvæmdastjórnina 
27. september 2006 um neyðarbólusetningu gegn svínapest í 
villtum svínum á því svæði sem fram kemur í 2. lið viðaukans, 
er samþykkt. 

3. gr. 

Áætlun um neyðarbólusetningu með merkibóluefni gegn 
svínapest í svínum á svínabújörðum 

Áætlunin, sem Rúmenía lagði fyrir framkvæmdastjórnina 
27. september 2006 um neyðarbólusetningu með merkibóluefni 
gegn svínapest í svínum á svínabújörðum á því svæði sem fram 
kemur í 3. lið viðaukans, er samþykkt. 

4. gr. 

Áætlun um neyðarbólusetningu með lifandi, veikluðu, 
hefðbundnu bóluefni gegn svínapest í svínum á 

svínabújörðum 

Áætlunin, sem Rúmenía lagði fyrir framkvæmdastjórnina 
27. september 2006 um neyðarbólusetningu með lifandi, 
veikluðu, hefðbundnu bóluefni gegn svínapest í svínum á 
svínabújörðum á því svæði sem fram kemur í 4. lið viðaukans, 
er samþykkt. 

5. gr. 

Skuldbindingar Rúmeníu að því er varðar svínakjöt 

Rúmenía skal sjá til þess að kjöt af svínum: 

a) sem eru bólusett með merkibóluefni í samræmi við 3. gr. sé 
eingöngu sett á innlendan markað og ekki sent til annarra 
aðildarríkja, 

b) sem eru bólusett í samræmi við 3. og 4. gr. þessarar 
ákvörðunar sé merkt með sérstöku heilbrigðis- eða 
auðkennismerki sem ekki er unnt að rugla saman við 
stimpil Bandalagsins eins og um getur í 4. gr. ákvörðunar 
2006/779/EB, 

c) sem eru bólusett með lifandi, veikluðu, hefðbundnu 
bóluefni í samræmi við 4. gr. sé eingöngu notað til 
einkaneyslu eða til beinnar afhendingar framleiðenda á litlu 
magni kjöts til neytenda eða á staðbundinn markað í sama 
sveitarfélagi og ekki sent til annarra aðildarríkja. 

6. gr. 

Upplýsingaskylda Rúmeníu 

Rúmenía skal sjá til þess að framkvæmdastjórninni og hinum 
aðildarríkjunum berist mánaðarlega upplýsingar varðandi 
framkvæmd áætlunar um neyðarbólusetningu á svínum, eins og 
kveðið er á um í 3. og 4. gr., sem hér segir: 

a) fjöldi bólusettra svína, skammtafjöldi bóluefnis sem 
notaður var og fjöldi bújarða þar sem slík svín hafa verið 
bólusett, 

b) fjöldi svína sem hefur verið slátrað og skrá yfir sláturhús 
þar sem slíkum svínum hefur verið slátrað, 

c) fjöldi og tegund eftirlitsprófana sem fóru fram til að hafa 
eftirlit með bólusetningunni og niðurstöður slíkra prófana. 

7. gr. 

Ráðstafanir Rúmeníu til að fara að ákvæðum 

Rúmenía skal gera nauðsynlegar ráðstafanir til að fara að 
ákvörðun þessari og birta þær ráðstafanir. Rúmenía skal 
tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað. 
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8. 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. 

9. gr. 

Viðtakendur 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 23. nóvembers 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

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

allt yfirráðasvæði Rúmeníu. 

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

allt yfirráðasvæði Rúmeníu. 

3. Svæði þar sem áætlun um neyðarbólusetningu með merkibóluefni gegn svínapest í svínum á svínabújörðum skal 
framfylgt: 

allt yfirráðasvæði Rúmeníu. 

4. Svæði þar sem áætlun um neyðarbólusetningu með lifandi, veikluðu, hefðbundnu bóluefni gegn svínapest í 
svínum á svínabújörðum skal framfylgt: 

allt yfirráðasvæði Rúmeníu. 

 
 

 

 

 


