
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. június 6.)

az Egyesült Királyságban előforduló nagy patogenitású madárinfluenza H7 altípusával kapcsolatos
védekezési intézkedésekről

(az értesítés a C(2008) 2666. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2008/424/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen
belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőr-
zésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irány-
elvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen
belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával
alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőr-
zésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irány-
elvre (2) és különösen annak 10. cikkének (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi
intézkedésekről szóló, 2005. december 20-i 2005/94/EK
tanácsi irányelv és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (3) megállapít bizonyos, a madárinfluenza
felügyeletét és korai kimutatását célzó megelőző intézke-
déseket, valamint a baromfin illetve más, fogságban élő
madarakon jelentkező madárinfluenza elleni járványvé-
delmi minimumintézkedéseket. Az említett irányelv
védő- és megfigyelési körzetek kijelölését írja elő nagy
patogenitású madárinfluenza kitörése esetén.

(2) Az Egyesült Királyság 2008. június 4-én arról értesítette a
Bizottságot, hogy a H7 altípusú, nagy patogenitású

madárinfluenza bizonyítottan kitört egy, a területén talál-
ható baromfitartó gazdaságban, és a 2005/94/EK irányelv
keretében haladéktalanul meghozta a megfelelő intézke-
déseket, beleértve a védő- és megfigyelési körzetek kije-
lölését is.

(3) A Bizottság az Egyesült Királysággal együttműködve
megvizsgálta az intézkedéseket, és meggyőződött arról,
hogy az adott tagállam illetékes hatósága által létrehozott
körzetek határai elegendő távolságra vannak a bizonyított
járványkitörés tényleges helyszínétől.

(4) A Közösségen belüli kereskedelem szükségtelen megzava-
rását megelőzendő, valamint a harmadik országok általi
indokolatlan kereskedelmi akadályok elfogadásának
kockázatát elkerülendő, mihamarabb szükség van az
Egyesült Királyságban kialakított körzetek közösségi
szintű ismertetésére.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó
Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

E határozat az Oxfordshire megyében található egyik baromfi-
tartó gazdaságban a H7 altípusú, nagy patogenitású madárinf-
luenza bizonyított kitörését követően, az Egyesült Királyságban
az illetékes hatóság által kijelölt védő- és megfigyelési körzeteket
érinti; a járványkitörést az Egyesült Királyság 2008. június 4-én
jelentette be a Bizottságnak.

Az Egyesült Királyság biztosítja, hogy a 2005/94/EK irányelv
16. cikkének (1) bekezdése szerint kialakított védő- és megfigye-
lési körzetek legalább az e határozat mellékletének A. és B.
részében leírt területeket magukban foglalják.

HU2008.6.7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 149/81

(1) HL L 395., 1989.12.30., 13. o. A legutóbb a 2004/41/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 157., 2004.4.30., 33. o.)
módosított irányelv; helyesbített változat: HL L 195., 2004.6.2.,
12. o.

(2) HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.)
módosított irányelv.

(3) HL L 10., 2006.1.14., 16. o.



2. cikk

Ezt a határozatot 2008. június 28-ig kell alkalmazni.

3. cikk

E határozat címzettje Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 6-án.

a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

HUL 149/82 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.6.7.



MELLÉKLET

A. RÉSZ

Az 1. cikkben említett védőkörzet

ISO országkód Tagállam Kód
(ha van) Megnevezés

UK Egyesült Királyság 00201 Oxfordshire és Warwickshire megyéknek az SP36412
42196 (*) koordináta köré vont 3,215 km-es körrel határos
és a körön belül eső részeiből álló terület.

(*) A koordináta az Ordnance Survey 1: 50 000 léptékű Landranger sorozatának koordinátája.

B. RÉSZ

Az 1. cikkben említett megfigyelési körzet

ISO országkód Tagállam Kód
(ha van) Megnevezés

UK Egyesült Királyság 00201 Oxfordshire és Warwickshire megyéknek az SP36412
42196 (*) koordináta köré vont 10,215 km-es körrel határos
és a körön belül eső részeiből álló terület.

(*) A koordináta az Ordnance Survey 1: 50 000 léptékű Landranger sorozatának koordinátája.
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