
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. február 15.)

a 2005/731/EK és a 2005/734/EK határozatnak az alkalmazási időszaka meghosszabbítása
tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2007) 420. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/105/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

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 (1) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A vadon élő madarak madárinfluenzájának felügyeletére
vonatkozó kiegészítő követelményekről szóló, 2005.
október 17-i 2005/731/EK bizottsági határozat (2) és a
H5N1 altípus alá tartozó A influenzavírus által okozott
nagy patogenitású madárinfluenzának a vadon élő mada-
rakról a baromfira és más, fogságban élő madarakra
történő átvitele veszélyének csökkentésére irányuló bioló-
giai biztonsági intézkedések meghatározásáról és a
különös veszélyben lévő területeken korai észlelő rend-
szer biztosításáról szóló, 2005. október 19-i
2005/734/EK bizottsági határozat (3) 2006. december
31-én hatályát veszti.

(2) Mivel azonban a harmadik országokban továbbra is
előfordulnak a madárinfluenza-vírus ázsiai törzse okozta
megbetegedések, és mivel ennek a Közösségre kifejtett
veszélye nem csökkent, helyénvaló e határozatok alkal-
mazását meghosszabbítani.

(3) Ezért a 2005/731/EK és a 2005/734/EK határozatot
ennek megfelelően módosítani kell.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/731/EK határozat 4. cikkében a „2006. december 31.”
időpont helyébe a „2007. december 31.” időpont lép.

2. cikk

A 2005/734/EK határozat 4. cikkében a „2006. december 31.”
időpont helyébe a „2007. december 31.” időpont lép.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja
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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 274., 2005.10.20., 93. o. A 2006/52/EK határozattal (HL
L 27., 2006.2.1., 17. o.) módosított határozat.

(3) HL L 274., 2005.10.20., 105. o. A legutóbb a 2006/574/EK hatá-
rozattal (HL L 228., 2006.8.22., 24. o.) módosított határozat.


