
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. január 11.)

a nagy patogenitású madárinfluenza Horvátországban való előfordulásának gyanújával kapcsolatos
egyes védekezési intézkedésekről és a 2005/749/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló

2005/758/EK bizottsági határozat módosításáról

(az értesítés a C(2005) 6025. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/11/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott
állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megálla-
pításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK
irányelv módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK
tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 18. cikke (7) bekezdé-
sére,

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 (2) és különösen annak 22. cikke
(6) bekezdésére,

mivel:

(1) A madárinfluenza a baromfik és egyéb madarak elhul-
lással és rendellenességgel járó, fertőző vírusos betegsége,
amely rövid időn belül az állat- és a közegészségügyre
komoly veszélyt jelentő, és a baromfitenyésztés jövedel-
mezőségét jelentősen csökkentő járványos méreteket
ölthet. Fennáll a veszélye, hogy a betegség kórokozója
nemzetközi kereskedelem útján bekerülhet az élőba-
romfi-állományba és baromfitermékekbe.

(2) Horvátország arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy egy
vadon élő faj klinikai esetéből származó, a H5N1 altípus
alá tartozó A influenzavírus ázsiai törzsének elkülöníté-
sére került sor. Így a 2005/749/EK bizottsági hatá-
rozat (3) elfogadásra került, később pedig a nagy patoge-

nitású madárinfluenza Horvátországban való előfordulá-
sának gyanújával kapcsolatos egyes védekezési intézkedé-
sekről és a 2005/749/EK határozat hatályon kívül helye-
zéséről szóló, 2005. október 27-i 2005/758/EK bizott-
sági határozat (4) lépett a helyébe.

(3) Horvátország szigorú járványvédelmi intézkedéseket
alkalmazott, és további olyan információkat juttatott el
a Bizottságnak a járványügyi helyzetről, amelyek
igazolják a Horvátország területének érintett részére
történő behozatalok felfüggesztésének a korlátozását.

(4) A 2005/758/EK határozatot ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/758/EK határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (1) bekezdésében a bevezető mondat helyébe a
következő szöveg lép:

„A tagállamok felfüggesztik a következő termékeknek a
Horvátországnak a mellékletben említett területrészéről
történő behozatalát:”.

2. A határozat egy melléklettel egészül ki, amelynek szövegét e
határozat melléklete állapítja meg.
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(1) HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 2003-as 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.)
módosított irányelv; helyesbített változat: HL L 191., 2004.5.28.,
1. o.

(3) HL L 280., 2005.10.25., 23. o. (4) HL L 285., 2005.10.28., 50. o.



2. cikk

A tagállamok az e határozatnak való megfelelés érdekében haladéktalanul meghozzák a szükséges intézke-
déseket, és kihirdetik azokat. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 11-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

„MELLÉKLET

Horvátországnak az 1. cikk (1) bekezdésében említett területrésze

ISO
országkód Országnév Területrész

HR Horvátország Horvátországban a következő megyék:

— Viroviticko-Podravska

— Osjecko-Baranjska”
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