
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. április 5.)

a 2004/453/EK határozat Svédország és az Egyesült Királyság tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 1259. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/272/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tenyésztett víziállatok és az akvakultúra-termékek
forgalomba hozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről
szóló, 1991. január 28-i 91/67/EGK tanácsi irányelvre (1) és
különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére, valamint 13.
cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az egyes élő állatok 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 (2) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1) Az egyes halbetegségekre vonatkozó kiegészítő garanci-
ákat a 91/67/EGK tanácsi irányelvnek a tenyésztett víziál-
latok egyes betegségei elleni intézkedések tekintetében
történő végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-i
2004/453/EK bizottsági határozatban (3) állapították
meg.

(2) A 2004/453/EK határozat I. mellékletében megállapított
követelmények alapján Svédország egész területét a
fertőző hasnyálmirigy-elhalástól (IPN) mentesnek nyilvá-
nították.

(3) Svédország a 2004/453/EK határozat elfogadása óta a
fertőző hasnyálmirigy-elhalás part menti területeken
való kitöréséről tett bejelentést. Az egyik bejelentett
kitörés a vadon élő halakat érinti. A másik kitörés a
tenyésztett halak körében volt észlelhető, ahol a járvány-
ügyi jelentés szerint valószínűleg a vadon élő halaktól
ered a fertőzés. Következésképpen Svédország part
menti területein nem teljesülnek a határozat I. mellékle-

tében a fertőző hasnyálmirigy-elhalástól mentes minősí-
tésről megállapított követelmények. Svédország terüle-
tének szárazföldi részei azonban továbbra is mentesek
a betegségtől.

(4) Ez a két kitörés nem akadályozhatja meg Svédországot
abban, hogy a Bizottsághoz a 2004/453/EK határozat
elfogadása előtt eljuttatott programnak megfelelően a
part menti területeken fenntartsa az IPN programot, és
mentesítési intézkedéseket vezessen be, ha a tenyésztett
vagy vadon élő halak esetében megállapítják a fertőző
hasnyálmirigy-elhalást.

(5) A 2004/453/EK határozat a célzott ellenőrzés fenntar-
tását írja elő a betegségmentesnek nyilvánított terüle-
teken, amennyiben egy tagállam területének csak bizo-
nyos részeit nyilvánítják betegségmentesnek. Az előírás
elfogadásakor nem számítottak arra a különleges esetre,
hogy Írországot és Észak-Írországot ugyanattól a beteg-
ségtől, illetve ugyanazoktól a betegségektől mentesnek
tekintették, míg az Egyesült Királyság egyes részeit nem.

(6) Indokolt engedélyezni az Egyesült Királyságnak azokra a
betegségekre vonatkozóan a célzott ellenőrzés megszün-
tetését, amelyektől mentesnek nyilvánítják Észak-Íror-
szágot, feltéve hogy Írországot is mentesnek nyilvánítják
ugyanezen betegségektől.

(7) A 2004/453/EK határozatot ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/453/EK határozat I., II. és V. mellékletei a következő-
képpen módosulnak:

1. Az I. melléklet II. fejezetének helyébe e határozat I. mellék-
lete lép.
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(1) HL L 46., 1991.2.19., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel
(HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(2) 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.

(3) HL L 156., 2004.4.30., 5. o.



2. A II. melléklet II. fejezetének helyébe e határozat II. mellék-
lete lép.

3. Az V. melléklet A.5. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„5. Azokban a tagállamokban, ahol az I. melléklet II. fejezete
értelmében az ország területének csak egyes részeit nyil-
vánították mentesnek (nem az egész terület mentes), a
célzott ellenőrzést fenn kell tartani a mentesnek minősí-
tett területeken a II. melléklet I. fejezetének 4. pontjában
meghatározott rendelkezéseknek megfelelően.

Az Egyesült Királyság azonban Észak-Írországban
megszüntetheti azokra a betegségekre vonatkozó célzott
ellenőrzést, amelyektől mentesnek nyilvánítják Észak-

Írországot, feltéve hogy az I. melléklet II. fejezetével össz-
hangban Írország egész területét mentesnek nyilvánítják
ugyanezen betegségektől.”

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 5-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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I. MELLÉKLET

„II. FEJEZET

A 91/67/EGK tanácsi irányelv A. melléklete III. listájának 1. oszlopában említett egyes betegségek tekintetében
jóváhagyott mentességgel rendelkező területek

Betegség Tagállam Terület vagy a terület része

Pontyfélék tavaszi virémiája (SVC) Dánia Egész terület

Finnország Egész terület; a Vuoksi folyó vízgyűjtő
területét pufferzónának kell tekinteni

Írország Egész terület

Svédország Egész terület

Egyesült Királyság Észak-Írország, a Man-sziget, a Jersey-
sziget és a Guernsey-sziget területe

Bakteriális vesebetegség (BKD) Írország Egész terület

Egyesült Királyság Észak-Írország, a Man-sziget és a
Jersey-sziget területe

Fertőző hasnyálmirigy-elhalás vírusa
(IPN)

Finnország A terület szárazföldi részei; a Vuoksi és
a Kemijoki folyó vízgyűjtő területeit
pufferzónának kell tekinteni

Svédország A terület szárazföldi részei

Egyesült Királyság A Man-sziget területe

Gyrodactylus salaris fertőzés Finnország A Tenojoki és a Näätämönjoki
vízgyűjtő területei; a Paatsjoki, a Lutto-
joki, és az Uutuanjoki vízgyűjtő terü-
letei pufferzónának számítanak

Írország Egész terület

Egyesült Királyság Nagy-Britannia, Észak-Írország, a Man-
sziget, a Jersey-sziget és a Guernsey-
sziget területe”
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II. MELLÉKLET

„II. FEJEZET

A 91/67/EGK tanácsi irányelv A. melléklete III. listájának 1. oszlopában említett egyes betegségekre vonatkozó
jóváhagyott védekezési és mentesítési programokkal rendelkező területek

Betegség Tagállam Terület vagy a terület része

Pontyfélék tavaszi virémiája (SVC) Egyesült Királyság Nagy-Britannia területei

Bakteriális vesebetegség Finnország A terület szárazföldi részei

Svédország A terület szárazföldi részei

Egyesült Királyság Nagy-Britannia területei

Fertőző hasnyálmirigy-elhalás vírusa
(IPN)

Svédország A terület tengerparti részei”
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