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Ukrajnában a magas patogenitású madárinfluenza gyanújával kapcsolatos egyes védekezési
intézkedésekről
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(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/883/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe érkező
termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére
irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i
97/78/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 22. cikkére,

mivel:

(1) A madárinfluenza a baromfik és madarak elhullással és
rendellenességekkel járó fertőző vírusos betegsége, ami
rövid időn belül az állat- és a közegészségügyre komoly
veszélyt jelentő, és a baromfitenyésztés jövedelmezőségét
jelentősen csökkentő járványos méreteket ölthet. Fennáll
a veszélye, hogy a betegség kórokozója nemzetközi
kereskedelem útján bekerülhet az élő baromfiállományba
és baromfitermékekbe.

(2) 2005. december 5-én Ukrajna madárinfluenza kitöréséről
tájékoztatta a Bizottságot. Az izolált H5 vírus és a
klinikai kép a neuraminidáz (N) típusa és a patogenitási
index folyamatban lévő meghatározásáig magas patoge-
nitású madárinfluenza gyanújára enged következtetni.

(3) A madarak, a baromfi és az e fajokból származó
termékek Ukrajnából történő behozatala nem engedélye-
zett a baromfin kívüli élő madarak, kezeletlen toll és
egyes kezelt melléktermékek kivételével, beleértve a kezelt
tollat, amely nem jelent a Közösségre számára állat-egész-
ségügyi veszélyt. Az egyes harmadik országokban előfor-
duló nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos
egyes védekezési intézkedésekről és a tulajdonosaik kísé-
retében lévő madarak harmadik országokból történő

mozgásáról szóló 2005/759/EK határozat (2) és az egyes
harmadik országokban előforduló magas patogenitású
madárinfluenzával kapcsolatban a fogságban élő madarak
behozatalára vonatkozó egyes védekezési intézkedésekről
szóló 2005/760/EK határozat (3) 2006. január 31-ig
felfüggeszti a baromfin kívüli élő madarak és kedvtelésből
tartott madarak Ukrajnából történő behozatalát.

(4) A betegség Közösségbe történő behurcolásának állat-
egészségügyi kockázatát tekintetbe véve ezért helyénvaló
átmenetileg felfüggeszteni a kezeletlen toll Ukrajnából
történő behozatalát.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok felfüggesztik kezeletlen toll és kezeletlen tollrészek
Ukrajna területéről történő behozatalát.

2. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy Ukrajna területéről történő beho-
zatal esetében a kezelt toll és tollrészek szállítmányait (a kezelt
díszítő célú tollak, az utazók által saját használatra maguknál
tartott kezelt tollak vagy a magánszemélyeknek nem ipari célra
küldött kezelt tollak szállítmányai kivételével) a kezelt toll és
tollrészek gőzöléssel vagy a kórokozók inaktivitását biztosító
más módszerrel történő kezelését igazoló kereskedelmi okmány
kísérje.

3. cikk

A tagállamok haladéktalanul meghozzák az e határozatnak való
megfeleléshez szükséges intézkedéseket, és kihirdetik azokat.
Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.
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4. cikk

Ezt a határozatot 2006. május 31-ig kell alkalmazni.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 9-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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