
A BIZOTTSÁG 607/2008/EK RENDELETE

(2008. június 26.)

az egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a
karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet

módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott
állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megálla-
pításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK
irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK
tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdé-
sének második albekezdésére és 10. cikke (4) bekezdésének első
albekezdésére,

tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában
felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egész-
ségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok,
spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedel-
mére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egész-
ségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i
92/65/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 18. cikke
(1) bekezdésének negyedik francia bekezdésére,

mivel:

(1) A 318/2007/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja a
baromfitól eltérő egyes madarak Közösségbe történő
behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételeket és
ezekre a madarakra a behozataluk után alkalmazandó
karanténfeltételeket.

(2) Az említett rendelet V. mellékletében szerepel a barom-
fitól eltérő egyes madarak behozatalára a tagállamok ille-

tékes hatóságai által engedélyezett karanténlétesítmények
és karanténállomások jegyzéke.

(3) Portugália felülvizsgálta engedélyezett karanténlétesítmé-
nyei és karanténállomásai jegyzékét, és elküldte a Bizott-
ságnak e karanténlétesítmények és karanténállomások
frissített jegyzékét. A 318/2007/EK rendelet V. mellékle-
tében szereplő engedélyezett karanténlétesítmények és
karanténállomások jegyzékét ezért a fentieknek megfe-
lelően módosítani kell.

(4) A 318/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 318/2007/EK rendelet V. melléklete a Portugáliára vonatkozó
második bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

„PT PORTUGAL PT 0301 CQAR”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihir-
detését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 26-án.

a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja
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