
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. július 19.)

a Közösségben a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával
kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2006) 3257. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/506/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen
belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőr-
zésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irány-
elvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) 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. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közös-
ségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2005. december 20-i 2005/94/EK tanácsi
irányelvre (3) és különösen annak 66. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) Magyarország a területén lévő baromfiállományban a
H5N1 altípushoz tartozó magas patogenitású madárinf-
luenza kitörését követően meghozta a Közösségben a
baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinf-
luenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési
intézkedésekről és a 2006/135/EK határozat hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2006. június 14-i
2006/415/EK bizottsági határozatban (4) előírt szükséges
intézkedéseket.

(2) A magyarországi járványügyi helyzet további alakulása
fényében szükség van a 2006/415/EK határozat 4.
cikke (4) bekezdése b) pontjának iii. alpontjával össz-
hangban az A és B területeken bevezetett intézkedések
meghosszabbítására.

(3) Dánia tájékoztatta a Bizottságot, hogy 2006. június 30-ig
beszüntette egy háztáji baromfigazdaságban előforduló
magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusának
kitörésével kapcsolatos összes ellenőrzési intézkedést,
így a továbbiakban nincs szükség az említett határozat
4. cikke (2) bekezdésével összhangban az A és B terüle-
teken bevezetett intézkedésekre.

(4) A 2006/415/EK határozat mellékletének A. és B. részét
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 2006/415/EK határozat melléklete helyébe e határozat
melléklete lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 19-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

A 2006/415/EK határozat mellékletének helyébe a következő melléklet lép:

„MELLÉKLET

A. RÉSZ

A 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott A terület:

ISO-országkód Tagállam

A terület
Alkalmazás határideje
4. cikk (4) bekezdés

b) pontKód
(ha van) Megnevezés

HU MAGYARORSZÁG Bács-Kiskun megyében az alábbi
települések:

KISKŐRÖS
KECEL
IMREHEGY
ORGOVÁNY
KASKANTYÚ
BÓCSA
SOLTVADKERT
TÁZLÁR
PIRTÓ
KISKUNHALAS
JAKABSZÁLLÁS
BUGACPUSZTAHÁZA
BUGAC
SZANK
KISKUNMAJSA-BODOGLÁR
HARKAKÖTÖNY
FÜLÖPJAKAB
MÓRICGÁT
PETŐFISZÁLLÁS
JÁSZSZENTLÁSZLÓ
KISKUNMAJSA
KISKUNFÉLEGYHÁZA
GÁTÉR
PÁLMONOSTORA
KÖMPÖC
CSÓLYOSPÁLOS

2006.8.31.

Csongrád megyében az alábbi
települések:

ÜLLÉS
BORDÁNY
ZSOMBÓ
SZATYMAZ
SÁNDORFALVA
FELGYŐ
FORRÁSKÚT
BALÁSTYA
DÓC
KISTELEK
ÓPUSZTASZER
CSONGRÁD
BAKS
CSENGELE
PUSZTASZER
CSANYTELEK
TÖMÖRKÉNY

2006.8.31.
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B. RÉSZ

A 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott B terület:

ISO-országkód Tagállam

B terület
Alkalmazás határideje
4. cikk (4) bekezdés

b) pontKód
(ha van) Megnevezés

HU MAGYARORSZÁG ADNS Az alábbi megyék: 2006.8.31.

00003 BÁCS-KISKUN

00006 CSONGRÁD”

HUL 199/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.7.21.


