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▼B
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 6 oktober 2005
betreffende bepaalde beschermingsmaatregelen in verband met
aviaire influenza in verscheidene derde landen
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 3704)
(Voor de EER relevante tekst)

(2005/692/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden
binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG,
90/425/EEG en 90/675/EEG (1), en met name op artikel 18, leden 1
en 6,
Gelet op Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot
vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire
controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (2), en met name op artikel 22, leden 1, 5 en 6,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Aviaire influenza is een besmettelijke virale ziekte bij pluimvee
en bij vogels, die aanleiding geeft tot sterfte en anomalieën die
snel de vorm van een epizoötie kunnen aannemen en daardoor
een ernstige bedreiging vormen voor de dier- en de volksgezondheid en voor de rentabiliteit van de pluimveehouderij.

(2)

Bij Beschikking 2004/122/EG van de Commissie van 6 februari
2004 betreffende bepaalde beschermingsmaatregelen in verband
met aviaire influenza in verscheidene derde landen (3) wordt bepaalde invoer van pluimvee en pluimveeproducten uit getroffen
derde landen opgeschort.

(3)

Beschikking 2004/122/EG is niet van toepassing op Mongolië,
maar dat derde land heeft een uitbraak van aviaire influenza bij
wilde vogels gemeld. Daarom dient de invoer van andere vogels
dan pluimvee, met inbegrip van in het wild gevangen vogels, in
de Gemeenschap uit dat derde land te worden opgeschort.

(4)

Beschikking 2004/122/EG is van toepassing tot 30 september
2005. In de in Beschikking 2004/122/EG genoemde derde landen
en in Mongolië doen zich echter nog steeds uitbraken van aviaire
influenza voor. Aangezien de situatie in deze derde landen nog
steeds zorgwekkend is, zijn er nog beschermingsmaatregelen ten
aanzien van de invoer uit deze derde landen noodzakelijk.

(5)

In een afzonderlijk wetgevingsbesluit moeten specifieke voorschriften betreffende de invoer van andere vogels dan pluimvee,
gezelschapsvogels en onbewerkte veren uit Rusland vastgesteld
worden.

(1) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.
(2) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 165 van
30.4.2004, blz. 1; rectificatie in PB L 191 van 28.5.2004, blz. 1).
3
( ) PB L 36 van 7.2.2004, blz. 59. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2005/619/EG (PB L 214 van 19.8.2005, blz. 66).
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(6)

Beschikking 2004/122/EG is in het licht van de veranderende
situatie op het terrein van de aviaire influenza in derde landen
verscheidene malen gewijzigd.

(7)

Ter wille van de duidelijkheid en de transparantie moet Beschikking 2004/122/EG worden ingetrokken en door deze beschikking
worden vervangen.

(8)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
1.

De lidstaten schorten de invoer uit Thailand op van:

a) vers vlees van pluimvee, loopvogels, vrij en gekweekt vederwild;
b) vleesbereidingen en vleesproducten van of met vlees van de onder a)
genoemde diersoorten;
c) rauw voeder voor gezelschapsdieren en niet-verwerkte voedermiddelen met delen van deze soorten;
d) eieren voor menselijke consumptie, en
e) niet-behandelde jachttrofeeën van vogels.
▼M1

__________

▼B
4.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 staan de lidstaten de invoer
toe van vleesproducten van of met vers vlees van pluimvee, loopvogels,
vrij en gekweekt vederwild, als het vlees van deze soorten een van de
specifieke behandelingen heeft ondergaan, zoals bedoeld in punt B, C of
D in deel 4 van bijlage II bij Beschikking 2005/432/EG van de Commissie (1).
▼M4
Artikel 2
1.

De lidstaten schorten de invoer uit China op van:

a) vers vlees van pluimvee;
b) vleesbereidingen en vleesproducten van of met vlees van pluimvee;
c) rauw voeder voor gezelschapsdieren en niet-verwerkte voedermiddelen met delen van pluimvee;
d) eieren voor menselijke consumptie, en
e) niet-behandelde jachttrofeeën van vogels.
2.
In afwijking van lid 1 staan de lidstaten de invoer toe van vleesproducten van of met vlees van pluimvee, mits dat vlees een van de in
punt B, C of D van deel 4 van bijlage II bij Beschikking 2007/777/EC
vermelde specifieke behandelingen heeft ondergaan.
▼M2
Artikel 3
De lidstaten schorten de invoer uit Maleisië en Zuid-Korea op van:
(1) PB L 151 van 14.6.2005, blz. 3.
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a) rauw voeder voor gezelschapsdieren en niet-verwerkte voedermiddelen met delen van pluimvee;
b) eieren voor menselijke consumptie; en
c) niet-behandelde jachttrofeeën van vogels.
▼M1

__________

▼B
Artikel 5
Beschikking 2004/122/EG wordt ingetrokken.
Artikel 6
De lidstaten brengen de maatregelen die zij ten aanzien van de invoer
toepassen, in overeenstemming met deze beschikking en zij maken de
getroffen maatregelen onmiddellijk bekend. Zij stellen de Commissie
daarvan onverwijld in kennis.
Artikel 7
Deze beschikking is van toepassing van 1 oktober 2005 tot en met
►M6 31 december 2010 ◄.
Artikel 8
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

