L 311/56

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

10.11.2006

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 9 päivänä marraskuuta 2006,
eräistä bluetongue-tautiin liittyvistä suojatoimenpiteistä Bulgariassa
(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5315)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/762/EY)
peräisin olevien tai sen kautta kuljetettavien, bluetonguetaudille alttiisiin lajeihin kuuluvien eläinten sekä niiden
siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonti yhteisöön.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista
ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 1 ja 6 kohdan,

(5)

Koska siemenneste, munasolut ja alkiot, jotka on tuotettu
ennen 1 päivää heinäkuuta 2006, eivät ehkä aiheuta riskiä, tuonnin keskeytys koskee vain kyseisen päivän jälkeen tuotettua siemennestettä, munasoluja ja alkioita.

sekä katsoo seuraavaa:

(6)

Tässä päätöksessä säädettyjä toimenpiteitä olisi tarkasteltava uudelleen mahdollisimman pian elintarvikeketjua ja
eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean kokouksessa tilanteen kehittymisen ja Bulgarian suorittamien jatkotutkimusten tulosten pohjalta.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset,

(1)

(2)

(3)

(4)

Bulgaria ilmoitti komissiolle 10 päivänä lokakuuta 2006
havainneensa bluetongue-taudin vasta-aineita sentinellivuohissa Slivarovossa Burgasin hallinnollisella alueella
maan kaakkoisosassa Turkin vastaisella rajalla, jäljempänä
’taudin esiintymisalue’.

Koska Bulgarian on määrä liittyä yhteisön jäseneksi 1 päivänä tammikuuta 2007, se ilmoitti komissiolle kieltäneensä välittömästi bluetongue-taudille alttiisiin lajeihin
kuuluvien eläinten sekä niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden siirrot taudin esiintymisalueelta lampaan
bluetongue-taudin torjunta- ja hävittämistoimenpiteitä
koskevista erityissäännöksistä 20 päivänä marraskuuta
2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/75/EY (2) ja
lampaan bluetongue-tautiin liittyvistä suoja- ja valvontavyöhykkeistä sekä näiltä vyöhykkeiltä ja niiden kautta
tapahtuviin siirtoihin sovellettavista edellytyksistä 23 päivänä toukokuuta 2005 tehdyn komission päätöksen
2005/393/EY (3) mukaisesti.

Bluetongue-taudin leviäminen taudin esiintymisalueelta
saattaa aiheuttaa vakavan vaaran eläinten terveydelle yhteisössä.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on keskeytettävä liitteessä luetelluilta alueilta tai niiden osista peräisin olevien tai niiden kautta kuljetettavien, bluetongue-taudille alttiisiin lajeihin kuuluvien eläinten
tuonti.

2.
Jäsenvaltioiden on keskeytettävä liitteessä luetelluilla alueilla tai niiden osissa 1 päivän heinäkuuta 2006 jälkeen kerätyn
tai tuotetun siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonti.

Kunnes on tehty lisää epidemiologisia ja laboratoriotutkimuksia, on tarpeen keskeyttää taudin esiintymisalueelta

(1) EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.
(2) EYVL L 327, 22.12.2000, s. 74.
(3) EUVL L 130, 24.5.2005, s. 22. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna päätöksellä 2006/693/EY (EUVL L 283, 14.10.2006,
s. 52).

2 artikla
Jäsenvaltioiden on muutettava kauppaan soveltamansa toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi, ja niiden on viipymättä julkaistava toteutetut toimenpiteet sopivalla tavalla. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle välittömästi.
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3 artikla
Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2006.
4 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä marraskuuta 2006.
Komission puolesta
Markos KYPRIANOU

Komission jäsen

LIITE
Edellä 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut Bulgarian alueen osat:
Maan ISO-koodi

BG

Maan nimi

Bulgaria

Alueen osan kuvaus

Hallinnollinen alue:
— Burgas

