
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. január 31.)

a 2005/759/EK és 2005/760/EK határozatnak az alkalmazási időszaka meghosszabbítása tekintetében
történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 187. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/79/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen
belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával
alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőr-
zésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irány-
elvre (1) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

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
irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK
tanácsi irányelvre (2) 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 (3) és különösen annak 22. cikke
(6) bekezdésére,

tekintettel a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú
mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a
92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május
26-i 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (4) és
különösen annak 18. cikkére,

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 csökkentő járványos méreteket ölthet. Fennáll
annak a veszélye, hogy a betegség kórokozóját a
baromfin kívül más élő madarak, beleértve a tulajdono-
saik kíséretében lévő (kedvtelésből tartott) madarakat,
nemzetközi kereskedelme útján behurcolják.

(2) 2003 decemberében Délkelet-Ázsiában a nagy patogeni-
tású H5N1 madárinfluenza-vírustörzs által okozott ma-
dárinfluenza-járvány kitörése következtében a Bizottság a
madárinfluenzával kapcsolatban számos védekezési intéz-
kedést fogadott el. Ezeket az intézkedéseket különösen az
egyes harmadik országokban előforduló nagy patogeni-
tású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési
intézkedésekről és a tulajdonosaik kíséretében lévő
madarak harmadik országokból történő mozgásáról
szóló, 2005. október 27-i 2005/759/EK bizottsági hatá-
rozat (5), valamint az egyes harmadik országokban előfor-
duló magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatban
a fogságban élő madarak behozatalára vonatkozó egyes
védekezési intézkedésekről szóló, 2005. október 27-i
2005/760/EK bizottsági határozat (6) tartalmazza.

(3) Mivel a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) egyes
tagállamaiból madárinfluenza kitörésének újabb eseteit
jelentették, a kockázatnak kitett egyes területekről a kedv-
telésből tartott madarak mozgására és más madarak
behozatalára vonatkozó korlátozásokat fenn kell tartani.
Ezért helyénvaló meghosszabbítani a 2005/759/EK és a
2005/760/EK határozat alkalmazási időszakát.

(4) A 2005/759/EK és a 2005/760/EK határozatokat ennek
megfelelően módosítani kell.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó
Bizottság véleményével,
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(1) HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.)
módosított irányelv.

(2) HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási
okmánnyal módosított irányelv.

(3) 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; helyesbítés: HL L 191., 2004.5.28., 1. o.

(4) HL L 146., 2003.6.13., 1. o. A legutóbb a 18/2006/EK bizottsági
rendelettel (HL L 4., 2006.1.7., 3. o.) módosított rendelet.

(5) HL L 285., 2005.10.28., 52. o. A 2005/862/EK határozattal (HL
L 317., 2005.12.3., 19. o.) módosított határozat.

(6) HL L 285., 2005.10.28., 60. o. A 2005/862/EK határozattal módo-
sított határozat.



ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/759/EK határozat 5. cikkében a „2006. január 31.”
időpont helyébe a „2006. május 31.” időpont lép.

2. cikk

A 2005/760/EK határozat 6. cikkében a „2006. január 31.”
időpont helyébe a „2006. május 31.” időpont lép.

3. cikk

A tagállamok az e határozatnak való megfelelés érdekében
haladéktalanul meghozzák a szükséges intézkedéseket, és

kihirdetik azokat. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bi-
zottságot.

4. cikk

E határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 31-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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