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HATÁROZATOK

BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. január 31.)

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

(az értesítés a C(2007) 325. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/79/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) A 2005/94/EK irányelv előírja a madárinfluenza elleni
védekezésre irányuló közösségi intézkedéseket, és 2007.
július 1-jével hatályon kívül helyezi a madárinfluenza
elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések beve-
zetéséről szóló, 1992. május 19-i 92/40/EGK irány-
elvet (4).

(2) Mivel a 2005/94/EK irányelv nemzeti jogba való átülte-
tésének végső határideje 2007. július 1., 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 határozatot (5), valamint a Közösségben a
baromfiknál vagy más, fogságban tartott madaraknál
előforduló magas patogenitású madárinfluenzával
kapcsolatos egyes átmeneti intézkedésekről szóló, 2006.
június 14-i 2006/416/EK határozatot (6) úgy fogadták el,
hogy az említett irányelv átültetése még folyamatban
volt. Az említett határozatokat 2007. június 30-ig kell
alkalmazni.

(3) A 2006/415/EK határozat bizonyos védekezési intézke-
déseket ír elő a valamely tagállamban a baromfiállo-
mányban észlelt, a H5 altípusba tartozó magas patogeni-
tású A típusú influenzavírus által okozott magas patoge-
nitású madárinfluenza kitörése esetére, annak megakadá-
lyozására, hogy a madárinfluenza a Közösség még nem
fertőzött területeire átterjedjen baromfi, valamint az
abból származó termékek mozgása révén.

(4) Magyarország értesítette a Bizottságot a területén lévő
baromfiállományban észlelt H5N1 altípusba tartozó
madárinfluenza-kitörésről, és végrehajtotta a
2006/415/EK határozatban előírt szükséges intézkedé-
seket, beleértve a határozat 4. cikkében előírt A. és B.
terület létrehozását is.
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(1) HL L 395., 1989.12.30., 13. o. A legutóbb a 2004/41/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 157., 2004.4.30., 33. 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 10., 2006.1.14., 16. o.
(4) HL L 167., 1992.6.22., 1. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel

(HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.

(5) HL L 164., 2006.6.16., 51. o. A 2006/506/EK határozattal (HL
L 199., 2006.7.21. 36. o.) módosított határozat.

(6) HL L 164., 2006.6.16., 61. o.



(5) A Bizottság Magyarországgal együttműködésben
megvizsgálta az intézkedéseket, és megállapította, hogy
az adott tagállam illetékes hatósága által felállított A. és
B. terület határai elegendő távolságra vannak a baromfi-
állományban történt kitörés helyszínétől. Így Magyaror-
szág A. és B. területe jóváhagyható, és a kijelölt területek
érvényességi ideje is meghatározható.

(6) Ezért a 2006/415/EK határozatot ennek megfelelően
módosítani kell.

(7) 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
mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 31-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A. RÉSZ

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

ISO-
országkód Tagállam

A. terület Alkalmazás határideje
(4. cikk, (4) bekezdés, b)

pont, iii. alpont)
Kód

(adott esetben) Megnevezés

HU MAGYARORSZÁG 00006 Csongrád megyében az alábbi települések: 2007.3.1.

Védőkörzet SZENTES LAPISTÓ külterület

NAGYMÁGOCS külterület (részben)

Megfigyelési körzet DEREKEGYHÁZ

FÁBIÁNSEBESTYÉN

NAGYMÁGOCS

ÁRPÁDHALOM (részben)

SZENTES külterület (részben)

SZEGVÁR külterület (részben)

SZÉKKUTAS külterület (részben)

DEREKEGYHÁZ

B. RÉSZ

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

ISO-
országkód Tagállam

B. terület Alkalmazás határideje
(4. cikk, (4) bekezdés, b)

pont, iii. alpont)
Kód

(adott esetben) Megnevezés

HU MAGYARORSZÁG 00006 Csongrád megyében az alábbi települések:

ÁRPÁDHALOM

BAKS

BALÁSTYA

CSANYTELEK

CSONGRÁD

DÓC

EPERJES

FELGYŐ

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

KISTELEK

MÁRTÉLY

MINDSZENT

NAGYTŐKE

ÓPUSZTASZER

PUSZTASZER

SZEGVÁR

SZÉKKUTAS

SZENTES

TÖMÖRKÉNY”

2007.3.1.
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