
DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 czerwca 2008 r.

uchylająca decyzję 2008/377/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku
z klasycznym pomorem świń na Słowacji

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3223)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/553/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca
1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych
mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym
niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie
wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej
art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na Słowacji wystąpiły ogniska klasycznego pomoru świń.

(2) Decyzja Komisji 2008/377/WE z dnia 8 maja 2008 r.
dotycząca niektórych środków ochronnych w związku
z klasycznym pomorem świń na Słowacji (2) została
przyjęta w celu wzmocnienia środków wprowadzonych
przez Słowację na mocy dyrektywy Rady 2001/89/WE
z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnoto-
wych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (3).

(3) Z informacji przedstawionych przez Słowację wynika, że
ogniska klasycznego pomoru świń, które wystąpiły
w tym państwie członkowskim, zostały zlikwidowane,

a wyniki badań epidemiologicznych pokazują, że
choroba nie rozprzestrzeniła się dalej.

(4) Należy zatem uchylić decyzję 2008/377/WE.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Decyzja 2008/377/WE traci moc.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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