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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE
ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 20. června 2003
o některých ochranných opatřeních proti viru neštovic opic
(oznámeno pod číslem K(2003) 1953)
(Text s významem pro EHP)

(2003/459/ES)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují
zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS, naposledy
pozměněné nařízením (ES) č. 1282/2002 (4);

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS (1) ze dne
15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích
zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS
a 90/675/EHS, naposledy pozměněnou směrnicí Rady
96/43/ES (2), a zejména na čl. 18 odst. 1 uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

v některých částech Spojených států amerických byla
potvrzena infekce neštovic opic;

(2)

podle příslušných orgánů ve Spojených státech amerických je možné, že ke kontaminaci těchto psounů stepních došlo při kontaktu s hlodavci nedomácích druhů
(krysa obrovská) dovezených z africké oblasti deštných
pralesů, kde je tato choroba enzootická;

(3)

známí hostitelé v enzootické oblasti jsou veverky a hlodavci druhů, které nejsou v africkém deštném pralese
domácí. Přesto, co název této choroby napovídá, jsou
opice a primáti infikováni náhodně přímým nebo
úzkým kontaktem s infikovanými hostiteli;

(8)

opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví
zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Členské státy zakazují dovoz psounů stepních (Cynomys sp.)
pocházejících nebo dovážených ze Spojených států amerických.

Článek 2
Členské státy zakazují dovoz hlodavců nedomácích druhů
a veverek pocházejících nebo dovážených ze třetích zemí
africké subsaharské oblasti.

Článek 3
(4)

neštovice opic je zoonóza, která se nevyskytuje
v Evropské unii;

(5)

je třeba rychle přijmout nezbytná ochranná opatření na
úrovni Společenství, pokud jde o psouny stepní pocházející nebo dovážené ze Spojených státech amerických;

(6)

s cílem vyhnout se situaci, které čelí Spojené státy
americké, je proto třeba pozastavit dovoz hostitelských
druhů z enzootické oblasti;

(7)

avšak je také vhodné ponechat členským státům
možnost povolit dovoz za zvláštními účely v rámci
směrnice 92/65/EHS (3) ze dne 13. července 1992
o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich

( ) Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.
(2) Úř. věst. L 16, 22.1.1996, s. 3.
(3) Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.
1

Odchylky od zákazu stanoveného v článcích 1 a 2 mohou být
schváleny příslušnými orgány členského státu v rámci dovozu
mezi zařízeními, jak je stanoveno v článku 2 směrnice Rady
92/65/EHS.

Článek 4
Členské státy změní své dovozní předpisy tak, aby je uvedly
v soulad s tímto rozhodnutím, a okamžitě je vhodným
způsobem zveřejní. Okamžitě o nich informují Komisi.

Článek 5
Toto rozhodnutí bude přezkoumáno na základě vývoje
choroby ve Spojených státech amerických.
(4) Úř. věst. L 187, 16.7.2002, s. 3.
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Článek 6
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. června 2003.
Za Komisi
David BYRNE

člen Komise

