
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. augusztus 18.)

a bizonyos ázsiai országokban előforduló madárinfluenzával kapcsolatos védekezési intézkedésekről
szóló 2004/122/EK határozat hatodik alkalommal történő módosításáról

(az értesítés a C(2005) 3183. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/619/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe érkező állatok
állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó
elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK
és 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július
15- i 91/496/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak
18. cikke (1) és (6) bekezdésére,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott
termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megál-
lapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irány-
elvre (2) és különösen annak 22. cikke (1) és (6) bekezdésére,

mivel:

(1) A bizonyos ázsiai országokban előforduló madárinfluen-
zával kapcsolatos védekezési intézkedésekről szóló, 2004.
február 6-i 2004/122/EK bizottsági határozat (3) elfoga-
dását a bizonyos ázsiai országokban kitört madárinf-
luenza-járvány indokolta.

(2) A baromfin kívüli egyéb madárfajok behozatalára
irányadó állat-egészségügyi követelmények, állat-egészség-
ügyi bizonyítványok és karanténfeltételek megállapítá-
sáról szóló, 2000. október 16-i 2000/666/EK bizottsági
határozat (4) előírja, hogy a tagállamoknak engedélyez-
niük kell a madaraknak a Nemzetközi Állatjárványügyi
Hivatal (OIE) tagjaiként jegyzett harmadik országokból
történő behozatalát, és a Közösség területére történő
belépésük után ezeket a madarakat karanténozásnak és
vizsgálatnak kell alávetni.

(3) 2005. augusztus 5-én Oroszország megerősítette a
Bizottságnak a H5N1 madárinfluenza kitörését területén.

(4) Kazahsztán megerősítette az OIE-nek a H5 madárin-
fluenza kitörését, jóllehet a neuraminidáz típus még
nem ismert. Tekintettel azonban az oroszországi kitö-
réshez való közelségre, ez valószínűleg ugyanaz a törzs.

(5) Kazahsztán és Oroszország az OIE tagjai, és ebből követ-
kezően a tagállamoknak el kell fogadniuk a baromfin
kívüli egyéb madárfajok ezen országokból történő beho-
zatalát a 2000/666/EK határozat értelmében. Figyelembe
véve az Ázsia számos országában is azonosított madár-
influenza vírustörzs (HGN1) által jelentett lehetséges
súlyos következményeket, az említett madarak Kazahsz-
tánból és Oroszországból történő behozatalát óvintézke-
désként fel kell függeszteni.

(6) A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre
vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló,
2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (5) értelmében a Kazahsztánból és
Oroszországból származó feldolgozatlan toll és tollrészek
behozatala engedélyezett. A Kazahsztánban és Oroszor-
szágban jelenleg tapasztalható járványhelyzetet tekintetbe
véve óvintézkedésként ezt a behozatalt is fel kell függesz-
teni.

(7) A 2004/122/EK bizottsági határozat 4. cikke előírja,
hogy a tagállamok felfüggesztik a feldolgozatlan toll és
tollrészek, valamint baromfin kívüli egyéb élő madarak
behozatalát bizonyos harmadik országokból a
2000/666/EK határozatban foglaltak szerint. Ezért állat-
egészségügyi és közegészségügyi okokból Kazahsztánt és
Oroszországot fel kell venni a 2004/122/EK határozat 4.
cikkében említett harmadik országok jegyzékébe.

(8) A 2004/122/EK határozatot ennek megfelelően módosí-
tani kell.

(9) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó
Bizottság véleményével,
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(1) HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási
okmánnyal módosított irányelv.

(2) HL L 24., 1998.1.30., 9. o. A legutóbb a 882/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 165., 2004.4.30., 1. o. Javí-
tott változat: HL L 191., 2004.5.28., 1. o.) módosított irányelv.

(3) HL L 36., 2004.2.7., 59. o. A legutóbb a 2005/390/EK határozattal
(HL L 128., 2005.5.21., 77. o.) módosított határozat.

(4) HL L 278., 2000.10.31., 26. o. A legutóbb a 2002/279/EK hatá-
rozattal (HL L 99., 2002.4.16., 17. o.) módosított határozat.

(5) HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A legutóbb a 416/2005/EK bizottsági
rendelettel (HL L 66., 2005.3.12., 10. o.) módosított rendelet.



ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/122/EK határozat a következőképpen módosul:

1. A címben a „bizonyos ázsiai országokban előforduló madár-
influenzával kapcsolatos védekezési intézkedésekről” helyébe
a következő szöveg lép: „a bizonyos harmadik országokban
előforduló madárinfluenzával kapcsolatos védekezési intézke-
désekről”.

2. A 2004/122/EK határozat 4. cikke (1) bekezdése helyébe a
következő szöveg lép:

„(1) A tagállamok felfüggesztik a Kambodzsából, Kínából
beleértve Hongkongot is, Indonéziából, Kazahsztánból,
Laoszból, Malajziából, Észak-Koreából, Pakisztánból,
Oroszországból, Thaiföldről és Vietnamból származó követ-
kező behozatalt:

— feldolgozatlan toll és tollrészek, és

— a 2000/666/EK határozat 1. cikke harmadik francia
bekezdésének meghatározása szerinti »baromfin kívüli
egyéb élő madár«, beleértve a gazdáikat kísérő madarakat
is (kedvtelésből tartott madarak).”

2. cikk

A tagállamok úgy módosítják behozatali intézkedéseiket, hogy
azok e határozatnak megfeleljenek, és a megfelelő módon hala-
déktalanul közzéteszik az elfogadott intézkedéseket. Erről hala-
déktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 18-án.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

HU2005.8.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 214/67


