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▼B
KOMMISSIONENS BESLUT
av den 6 oktober 2005
om vissa skyddsåtgärder mot aviär influensa i flera tredjeländer
[delgivet med nr K(2005) 3704]
(Text av betydelse för EES)

(2005/692/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS
DETTA BESLUT

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenska
pen,
med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om
fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för
djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring
av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (1), särskilt
artikel 18.1 och 18.6 i detta,
med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997
om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från
tredje land som förs in i gemenskapen (2), särskilt artikel 22.1, 22.5 och
22.6 i detta, och
av följande skäl:
(1)

Aviär influensa är en smittsam virussjukdom hos fjäderfä och
fåglar, som orsakar dödlighet och störningar som snabbt kan nå
epizootiska proportioner, vilket i sin tur kan utgöra ett allvarligt
hot mot djur- och folkhälsan och starkt minska lönsamheten i
uppfödning av fjäderfä.

(2)

Genom kommissionens beslut 2004/122/EG av den 6 februari
2004 om vissa skyddsåtgärder mot aviär influensa i flera asiatiska
länder (3) upphävs viss import av fjäderfä och fjäderfäprodukter
från berörda tredjeländer.

(3)

Tredjelandet Mongoliet omfattas inte av beslut 2004/122/EG men
har rapporterat ett utbrott av aviär influensa hos vilda fåglar. I
enlighet därmed bör importen av fåglar utom fjäderfä, inklusive
fåglar som fångats i vilt tillstånd, från det tredjelandet avbrytas.

(4)

Beslut 2004/122/EG är tillämpligt till och med den 30 september
2005. Utbrott av aviär influensa sker emellertid fortfarande i de
tredjeländer som anges i beslut 2004/122/EG och i Mongoliet.
Mot bakgrund av den alltjämt oroande situationen i dessa tredje
länder krävs det alltjämt skyddsåtgärder vid import från dessa
länder.

(5)

Det är lämpligt att fastställa särskilda regler för import från Ryss
land av sällskapsdjur, obearbetade fjädrar och fåglar utom fjä
derfä i en separat rättsakt.

(1) EGT L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslut
ningsakt.
(2) EGT L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamen
tets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1,
med rättelse i EUT L 191, 28.5.2004, s. 1).
3
( ) EGT L 36, 7.2.2004, s. 59. Beslutet senast ändrat genom beslut 2005/619/EG
(EUT L 214, 19.8.2005, s. 66).
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(6)

Beslut 2004/122/EG har ändrats ett flertal gånger för att ta hän
syn till utvecklingen när det gäller aviär influensa i tredjeländer.

(7)

För tydlighetens skull bör beslut 2004/122/EEG upphävas och
ersättas av detta beslut.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med ytt
randet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djur
hälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.

Medlemsstaterna skall avbryta import från Thailand av

a) färskt kött av fjäderfä, ratiter, fågelvilt i hägn och viltlevande fågel
vilt,
b) köttberedningar och köttprodukter som består av eller innehåller kött
av de arter som avses i a,
c) råvaror för foder till sällskapsdjur och obearbetat fodermaterial som
innehåller delar av dessa arter,
d) ägg för direkt konsumtion,
e) ej behandlade jakttroféer från alla typer av fåglar.
▼M1

__________

▼B
4.
Genom undantag från punkt 1 skall medlemsstaterna tillåta import
av köttprodukter som består av eller innehåller kött av fjäderfä, ratiter,
fågelvilt i hägn och viltlevande fågelvilt, om köttet av de arterna i
produkten har genomgått en av de särskilda behandlingar som avses i
del 4 punkterna B, C eller D i bilaga II till kommissionens beslut
2005/432/EG (1).
▼M4
Artikel 2
1.

Medlemsstaterna ska tills vidare stoppa import från Kina av

a) färskt fjäderfäkött,
b) köttberedningar och köttprodukter som består av eller innehåller kött
av fjäderfä,
c) råvaror för foder till sällskapsdjur och obearbetat fodermaterial in
nehållande delar av fjäderfä,
d) ägg för direkt konsumtion, och
e) ej behandlade jakttroféer från alla typer av fåglar.
2.
Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna tillåta import
av köttprodukter som består av eller innehåller kött av fjäderfä under
förutsättning att köttet har genomgått en av de särskilda behandlingar
som avses i B, C eller D i del 4 i bilaga II till beslut 2007/777/EG.

(1) EUT L 151, 14.6.2005, s. 3.
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▼M2
Artikel 3
Medlemsstaterna skall avbryta import från Malaysia och Sydkorea av
a) råvaror för foder till sällskapsdjur och obearbetat fodermaterial in
nehållande delar av fjäderfä,
b) ägg för direkt konsumtion,
c) ej behandlade jakttroféer från alla typer av fåglar.
▼M1

__________

▼B
Artikel 5
Beslut 2004/122/EG skall upphöra att gälla.
Artikel 6
Medlemsstaterna skall ändra de åtgärder som de tillämpar för import så
att dessa överensstämmer med detta beslut och skall omedelbart på
lämpligt sätt offentliggöra de åtgärder som har antagits. De skall genast
underrätta kommissionen om detta.
Artikel 7
Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 oktober 2005 till och
med ►M7 30 juni 2012 ◄.
Artikel 8
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

