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AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére és
különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és külö-
nösen annak 56. cikkére,

tekintettel a madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) elleni
védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről
szóló, 1992. május 19-i 92/40/EGK tanácsi irányelvre (1) és
különösen annak 17. cikke (4) bekezdése második albekezdé-
sére,

tekintettel a Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védeke-
zésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló,
1992. július 14-i 92/66/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen
annak 21. cikke (4) bekezdése második albekezdésére,

mivel:

(1) A 92/40/EGK és a 92/66/EGK irányelv a madárinfluenza
és a Newcastle-betegség előfordulása esetén alkalmazandó
ellenőrző intézkedéseket határozza meg, valamint előír az
illetékes hatóságok és a gazdálkodó közösség tudatossá-
gának és felkészültségének növelését célzó egyes mege-
lőző intézkedéseket az említett betegségek tekintetében.
Ezen irányelvek alapján a madárinfluenza és a Newcastle-
betegség elleni védekezésre irányuló tagállami készenléti
terveket a Bizottságnak jóvá kell hagynia.

(2) A Bizottság a madárinfluenza és a Newcastle-betegség
elleni védekezésre irányuló készenléti tervek jóváhagyá-
sáról szóló, 2004. április 26-i 2004/402/EK bizottsági
határozattal (3) hagyja jóvá a készenléti terveket a szóban
forgó tagállamok tekintetében. E határozat melléklete
felsorolja azokat a tagállamokat, melyek tervei jóváha-
gyásra kerültek.

(3) Bulgária és Románia 2007. január 1-jén csatlakozik a
Közösséghez. Ennek megfelelően Bulgária és Románia
benyújtotta a Bizottsághoz jóváhagyásra a madárin-
fluenza és a Newcastle-betegség elleni védekezésre
irányuló készenléti terveiket.

(4) A tervek értékelése során tett javaslatok alapján Bulgária
és Románia módosította a készenléti terveket, melyek így
már megfelelnek a 92/40/EGK és a 92/66/EGK irány-
elvben meghatározott követelményeknek, és rendszeres
frissítés és hatékony végrehajtás mellett lehetővé teszik
az említett irányelvek kívánt célkitűzéseinek elérését,
ennélfogva jóvá kell hagyni a terveket.

(5) A közösségi jogszabályok egyértelműsége érdekében a
2004/402/EK határozat hatályát veszti és helyébe e hatá-
rozat lép.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bulgária által a Bizottságnak 2006. november 7-én benyúj-
tott, a madárinfluenza és a Newcastle-betegség elleni védeke-
zésre irányuló készenléti tervek jóváhagyásra kerültek.

2. cikk

A Románia által a Bizottságnak 2006. november 9-én benyúj-
tott, a madárinfluenza és a Newcastle-betegség elleni védeke-
zésre irányuló készenléti tervek jóváhagyásra kerültek.

3. cikk

A melléklet felsorolja azokat a tagállamokat, melyek jóváhagyták
a madárinfluenza és a Newcastle-betegség elleni védekezésre
irányuló készenléti terveket.

4. cikk

A 2004/402/EK határozat hatályát veszti.
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(1) HL L 167., 1992.6.22., 1. o. A legutóbb a 2004-es csatlakozási
okmánnyal (HL L 236., 2004.9.23., 33 o.) módosított irányelv.

(2) HL L 260., 1992.9.5., 1. o. A legutóbb a 2004-es csatlakozási
okmánnyal módosított irányelv.

(3) HL L 123., 2004.4.27., 111. o.



5. cikk

Ez a határozat Bulgária és Románia csatlakozási szerződése hatálybalépésének feltételével és időpontjától
alkalmazandó.

6. cikk

E határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

HU2007.1.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 8/27



MELLÉKLET

A 3. cikkben említett tagállamok jegyzéke

Kód Ország

AT Ausztria

BE Belgium

BG Bulgária

CY Ciprus

CZ Cseh Köztársaság

DE Németország

DK Dánia

EE Észtország

EL Görögország

ES Spanyolország

FI Finnország

FR Franciaország

HU Magyarország

IE Írország

IT Olaszország

LV Lettország

LT Litvánia

LU Luxemburg

MT Málta

NL Hollandia

PL Lengyelország

PT Portugália

RO Románia

SE Svédország

SI Szlovénia

SK Szlovákia

UK Egyesült Királyság
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