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A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2005. március 1.)
az állatbetegségek kódolt formájának és bejelentésük kódjainak a 82/894/EGK tanácsi irányelvnek
megfelelően történő meghatározásáról
(az értesítés a B(2004) 993. számú dokumentummal történt)
(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/176/EK)
(5)

A különböző országokra vonatkozó térképeket bele kell
foglalni a közösségi előírásokba a Bizottságnak és az
ADNS-rendszerben résztvevő országoknak küldött információ világosabbá tétele érdekében.

(6)

A lovak és a méhek bizonyos betegségei nemrégiben
kerültek hozzáadásra a 82/894/EGK irányelv I. mellékletéhez. Ennek megfelelően ezeket a betegségeket hozzá
kell adni az állatbetegségek kódolt formájára és bejelentésük kódjaira vonatkozó előírásokban található állatbetegség-listához.

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország,
Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányára és különösen annak 57. cikkére,

(7)

A világosság és az ésszerűség érdekében a 2000/807/EK
határozatot hatályon kívül kell helyezni, és helyettesíteni
kell.

tekintettel az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről
szóló, 1982. december 21-i 82/894/EGK tanácsi irányelvre (1)
és különösen annak 5. cikkére,

(8)

A továbbadott információ bizalmasságának megőrzése
érdekében e határozat mellékleteit nem kell közzétenni.

mivel:

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó
Bizottság véleményével,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország,
Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország Szlovénia és Szlovákia csatlakozási szerződésére és különösen annak 2. cikke (3)
bekezdésére,

(1)

(2)

(3)

(4)

A 82/894/EGK irányelv felsorolja azokat az állatbetegségeket, amelyek előfordulását be kell jelenteni a Bizottságnak és a többi tagállamnak.

A 2000/807/EK bizottsági határozat (2) meghatározta az
állatbetegségek kódolt formáját és bejelentésük kódjait a
82/894/EGK irányelvnek megfelelően.

Azok az országok, amelyek rövidesen csatlakoznak az
Európai Unióhoz informálisan már használják az állatbetegségek közösségi bejelentő rendszerét (ADNS-rendszer),
részvételüket azonban most hivatalossá kell tenni.

Számos tagállam kiigazított a régióira vonatkozó több
kódot, és most meg kell tenni a vonatkozó közösségi
előírásoknak megfelelő kiigazításokat.

(1) HL L 378., 1982.12.31., 58. o. A legutóbb a 2004/216/EK bizottsági határozattal (HL L 67., 2004.3.5., 27. o.) módosított irányelv.
(2) HL L 326., 2000.12.22., 80. o. A legutóbb a 2004/67/EK határozattal (HL L 13., 2004.1.20., 43. o.) módosított határozat.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az állatbetegség-bejelentési eljárások céljára a betegségek kitörésére vonatkozó információt a 82/894/EGK irányelvvel összhangban az e határozat I., II. és III. mellékletében meghatározott
kódolt formák felhasználásával kell továbbítani.

2. cikk
Az állatbetegség-bejelentési eljárások céljára a betegségek kitörésére vonatkozó információt a 82/894/EGK irányelvvel összhangban az e határozat IV–X. mellékletében meghatározott
kódok felhasználásával kell továbbítani.

3. cikk
A 2000/807/EK határozat hatályát veszti.
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4. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.
Kelt Brüsszelben, 2005. március 1-jén.
a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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