
BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. július 13.)

a kéknyelv betegséggel kapcsolatos védő- és megfigyelési körzetekről szóló 2003/828/EK határozat
módosításáról

(az értesítés a B(2004) 1925. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/550/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kéknyelv betegség elleni védekezésre és a felszámo-
lására vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról szóló,
2000. november 20-i 2000/75/EK tanácsi irányelvre (1) és külö-
nösen annak 9. cikke (1) bekezdésének c) pontjára,

mivel:

(1) A kéknyelv betegséggel kapcsolatos védő- és megfigyelési
körzetekről szóló 2003. november 25-i 2003/828/EK
bizottsági határozat (2) a Közösség érintett régióiban
fennálló kéknyelvhelyzetre való tekintettel került elfoga-
dásra. Az említett határozat védelmi és felügyeleti
zónákat („védelmi zónák”) jelöl ki a különleges járvány-
ügyi helyzettel összefüggésben, és meghatározza a
2000/75/EK irányelv szerinti, az állatoknak az említett
zónákon belüli és zónákból történő mozgatására vonat-
kozó kilépési tilalom („kilépési tilalom”) alóli kivételek
biztosításának feltételeit.

(2) 2003. október 26–29. között a Járványos Állatbetegségek
Nemzetközi Irodája (OIE – Állat-egészségügyi Világszer-
vezet) szimpóziumot rendezett a kéknyelv betegségről. E
szimpózium egyik következtetése az volt, hogy az állatok
a vírus terjesztésének veszélye nélkül átvihetők egy fertő-
zött zónából egy kéknyelvmentes zónába, ha az állatokat

a szállítás előtt legalább egy hónappal beoltották, feltéve
hogy a felhasznált oltóanyag a származási körzetben
jelen lévő összes szerotípusra kiterjed.

(3) E következtetést figyelembe véve, a beoltott állatok szál-
lítására a 2003/828/EK határozatban előírt feltételek a
2003. év utolsó negyedévében fennálló helyzet alapján
módosításra kerültek a 2004/34/EK határozat által
abból a célból, hogy e szállítások lehetővé váljanak a
származási körzeten belüli vírusterjedés vagy a célkörzet
vektoraktivitása megszűnésének megkövetelése nélkül.
Mindamellett óvintézkedésként a 2004/34/EK határo-
zattal módosított 2003/828/EK határozat ezt a lehető-
séget csak országon belüli szállítás esetében biztosította
azon területekről, ahol az oltásokat az érintett tagállam
illetékes hatósága által jóváhagyott oltási program szerint
végrehajtották.

(4) A 2003–2004 telén végrehajtott harmadik oltási
kampány és az összes érintett fertőzött zónán belüli
vírusterjedés általános csökkenése után jelenleg lehetséges
mérlegelni a beoltott állatok tiltott zónákból történő
országon belüli szállítását a származási terület fennma-
radt vírusfertőzöttségének figyelembevétele nélkül. Mind-
amellett óvintézkedésként az állatoknak az érintett
tagállam illetékes hatósága által jóváhagyott oltási
program szerint beoltott csoportokból kell származniuk,
és a felügyeleti program a járványügyileg vonatkozó
célterületen nem mutathat ki felnőtt Culicoides imicola-
aktivitást.

(5) A 2003/828/EK határozat 3. cikkének (1) bekezdése
rendelkezik az állatok és azok spermájának, petesejtjeinek
és embrióinak belföldi szállítására vonatkozó kiviteli
tilalom alóli kivételekről, és Franciaország, valamint
Olaszország bizonyos védelmi zónáira vonatkozik.
Helyénvaló kijavítani, hogy Spanyolország szövegezési
hiba folytán nem szerepel a fenti határozat 3. cikkének
(1) bekezdésében.
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(1) HL L 327., 2000.12.22., 74. o.
(2) HL L 311., 2003.11.27., 41. o. A 2004/34/EK határozattal (HL L 7.,

2004.1.13., 47. o.) módosított határozat.



(6) Emiatt a 2003/828/EK határozatot ennek megfelelően
módosítani kell.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/828/EK rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. A 3. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő lép:

„(1) Az állatok, spermájuk, petesejtjeik és embrióik I.
mellékletben meghatározott tiltott zónák egyikéből történő
országon belüli szállítása mentesül a kilépési tilalom alól,
feltéve hogy az állatok, spermájuk, petesejtjeik és embrióik
megfelelnek a II. mellékletben meghatározott feltételeknek,
vagy Spanyolország, Franciaország és Olaszország esetében
megfelelnek a (2) bekezdésnek, vagy Görögország esetében
megfelelnek a (3) bekezdésnek.

(2) Spanyolországban, Franciaországban és Olaszor-
szágban az (1) bekezdésben meghatározott országon belüli
szállítás kivételt képez az illetékes hatóság kilépési tilalma
alól, ha:

a) az állatok az illetékes hatóság által jóváhagyott program
szerint beoltott csoportból származnak;

b) az állatokat több mint harminc nappal és kevesebb mint
egy évvel a szállítás időpontja előtt oltották be a járvány-
ügyileg vonatkozó származási területen jelen lévő vagy
valószínűleg jelen lévő szerotípus(ok) ellen;

c) a vektorfelügyeleti program a járványügyileg vonatkozó
célterületen nem mutatott ki felnőtt Culicoides imicola-akti-
vitást.”

2. Az I. melléklet helyébe e határozat mellékletének szövege
lép.

2. cikk

Ezt a határozatot 2004. augusztus 5-től kell alkalmazni.

3. cikk

E határozat címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 13-án.

a Bizottság részéről
David BYRNE

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

(Tiltott zónák: azon földrajzi területek, ahol a tagállamoknak védelmi és felügyeleti zónákat kell létrehozniuk)

A. zóna (2. és 9. szerotípusok és kisebb mértékben 4. és 16. szerotípusok)

Olaszország

Abruzzo: Chieti, az Avezzano-Sulmona helyi egészségügyi egységéhez tartozó összes helyhatóság

Basilicata: Matera és Potenza

Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Campania: Caserta, Benevento, Avellino, Napoli, Salerno

Lazio: Frosinone, Latina

Molise: Isernia, Campobasso

Puglia: Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi

Sicilia: Agrigento, Catania, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa és Trapani

Málta (*)

B. zóna (2. szerotípus)

Olaszország

Abruzzo: L'Aquila, az Avezzano-Sulmona helyi egészségügyi egységéhez tartozó összes helyhatóság kivételével

Lazio: Viterbo, Roma, Rieti

Marche: Ascoli Piceno, Macerata

Toscana: Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno

Umbria: Terni és Perugia

C. zóna (2. és 4. szerotípusok és kisebb mértékben a 16. szerotípus)

Spanyolország
Baleár-szigetek

Franciaország
Corse du sud, Haute-Corse

Olaszország
Sardinia: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

D. zóna

Görögország
A teljes görög terület az E. zónában felsorolt prefektorátusok kivételével

E. zóna

Görögország
Dodekanisi, Samos, Chios és Lesvos prefektorátusok

Ciprus (*)
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(*) Ideiglenes állat-egészségügyi státus Ciprus és Málta részére, a járványügyi adatok vizsgálatától függően; a státust legkésőbb 2007. május
1-jéig felül kell vizsgálni.”.


