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(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 10 sierpnia 2004 r.

w sprawie środków ochronnych odnoszących się do wysoce chorobotwórczej influenzy drobiu w
Republice Południowej Afryki

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3144)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/594/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady nr 91/496/EWG z dnia 15 lipca
1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli
weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z
państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG,
90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art.
18 ust. 1,

uwzględniając dyrektywę Rady nr 97/78/WE z dnia 18 grudnia
1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli
weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z
państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Influenza drobiu jest wysoce zakaźną chorobą wirusową
drobiu i ptaków, łatwo przybierającą proporcje epizoo-
tyczne, mogące stanowić poważne zagrożenie dla
zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt oraz znacząco
obniżyć opłacalność hodowli drobiu.

(2) Istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia czynnika
chorobotwórczego poprzez międzynarodowy handel
drobiem i wyrobami drobiowymi.

(3) W dniu 6 sierpnia 2004 r. Republika Południowej Afryki
potwierdziła wybuch wysoce chorobotwórczej influenzy
drobiu w dwóch fermach ptactwa bezgrzebieniowego w
prowincji Eastern Cape.

(4) Wykryty szczep wirusa influenzy drobiu jest podtypu
H5N2, a zatem różni się od szczepu obecnie wywołują-
cego epidemię w Azji. Z obecnej wiedzy wynika, że ten
podtyp wirusa stanowi mniejsze zagrożenie dla zdrowia
publicznego niż szczep będący w obiegu w Azji, tj.
podtyp H5N1.

(5) W zakresie drobiu i wyrobów drobiowych RPA posiada
obecnie zezwolenie wyłącznie na wywóz do Wspólnoty
żywego drobiu bezgrzebieniowego oraz jego jaj wylęgo-
wych, świeżego mięsa oraz produktów mięsnych zawie-
rających mięso drobiu bezgrzebieniowego oraz ptaków
innych niż drób.

(6) Tym niemniej, właściwe władze RPA zawiesiły certyfi-
kację na wywóz do UE żywego drobiu bezgrzebienio-
wego i jego mięsa w dniu 6 sierpnia 2004 r. do czasu
wyjaśnienia sytuacji.

(7) Zważywszy na zagrożenie dla zdrowia zwierząt i możli-
wość wprowadzenia choroby do Wspólnoty, właściwym
jest natychmiastowe zawieszenie przywozów z Republiki
Południowej Afryki żywego drobiu bezgrzebieniowego
oraz jaj wylęgowych tych gatunków.
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(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona
Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2) Dz.U. L 24, z 31.1.1998, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i
Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).



(8) Zgodnie z decyzją Komisji 2000/666/WE (3) dozwolony
jest przywóz ptaków innych niż drób ze wszystkich
krajów członkowskich OIE (Światowej Organizacji
Zdrowia Zwierząt) pod warunkiem wystawienia przez
kraj ich pochodzenia gwarancji zdrowia zwierząt oraz
zastosowania surowych środków kwarantanny poprzy-
wozowej w Państwach Członkowskich.

(9) Niemniej jednak należy zawiesić przywóz ptaków innych
niż drób, jak również ptaków domowych towarzyszą-
cych właścicielom wjeżdżającym do Wspólnoty z RPA,
jako środek dodatkowy w celu wyeliminowania wszel-
kiego możliwego ryzyka wystąpienia choroby w stacjach
kwarantanny podlegających Państwom Członkowskim.

(10) Ponadto należy zawiesić przywóz do Wspólnoty z RPA
świeżego mięsa drobiu bezgrzebieniowego oraz dzikiego
ptactwa hodowlanego i łownego, preparatów mięsnych
oraz wyrobów mięsnych składających się z lub zawiera-
jących mięso tych gatunków, otrzymanych z ptaków
ubitych po dniu 16 lipca 2004 r.

(11) Decyzja Komisji 97/222/WE (1) zawiera listę państw trze-
cich, z których Państwa Członkowskie mogą zezwolić na
przywóz wyrobów mięsnych, oraz ustanawia systemy
obróbki w celu uniknięcia ryzyka przenoszenia chorób
za pośrednictwem tych wyrobów. Obróbka, którą należy
zastosować do wyrobu zależy od statusu zdrowotnego
kraju pochodzenia w odniesieniu do gatunku, z którego
pochodzi mięso; w celu uniknięcia zbędnego obciążenia
dla handlu, należy podtrzymać zezwolenie na przywóz
wyrobów z drobiu pochodzących z RPA poddanych
całościowej obróbce w temperaturze co najmniej 70oC.

(12) Po przekazaniu przez RPA bardziej szczegółowych infor-
macji o sytuacji związanej z chorobą oraz o podjętych w
związku z nią środkach kontroli, środki podjęte na
poziomie Wspólnoty w związku z wybuchem choroby
powinny zostać ponownie rozważone.

(13) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z
opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i
Zdrowia Zwierząt.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Państwa Członkowskie zawieszają przywóz z terytorium Repu-
bliki Południowej Afryki:

— żywego drobiu bezgrzebieniowego i jaj wylęgowych tych
gatunków oraz

— ptaków innych niż drób, w tym ptaków domowych towa-
rzyszących właścicielom.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie zawieszają przywóz z terytorium Repu-
bliki Południowej Afryki:

— świeżego mięsa z drobiu bezgrzebieniowego oraz

— preparatów i wyrobów mięsnych składających się z lub
zawierających mięso tych gatunków.

Artykuł 3

1. W drodze odstępstwa od art. 2 Państwa Członkowskie
zezwalają na przywóz wyrobów objętych tym artykułem,
które uzyskano z ptactwa ubitego przez dniem 16 lipca 2004 r.

2. Świadectwa weterynaryjne towarzyszące przesyłkom
wyrobów wymienionych w ust. 1 zawierają następujący tekst:

„Świeże mięso/wyrób mięsny z drobiu bezgrzebieniowego
składający się z lub zawierający mięso z drobiu bezgrzebie-
niowego / Preparat mięsny składający się z lub zawierający
mięso z drobiu bezgrzebieniowego (*) uzyskane z ptactwa
ubitego przed dniem 16 lipca 2004 r. zgodnie z art. 3 ust.
1 decyzji 2004/594/WE.

___________
(*) niepotrzebne skreślić”

3. W drodze odstępstwa od art. 2 Państwa Członkowskie
zezwalają na przywóz wyrobów mięsnych składających się z
lub zawierających mięso z drobiu bezgrzebieniowego, jeżeli
mięso tych gatunków poddano jednej ze szczególnych metod
obróbki określonych w pkt. B, C lub D części IV Załącznika do
decyzji Komisji 97/222/WE.
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(3) Dz.U. L 278 z 31.10.2000, str. 26. Decyzja ostatnio zmieniona
dyrektywą 2002/279/WE (Dz.U. L 99 z 16.4.2002, str. 17).

(1) Dz.U. L 98 z 4.4.1997, str. 39. Decyzja ostatnio zmieniona dyrek-
tywą 2004/245/WE (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 62).



Artykuł 4

Państwa Członkowskie zmieniają środki stosowane przez nie
względem przywozów w celu dostosowania ich do niniejszej
decyzji i niezwłocznie w odpowiedni sposób publikują infor-
mację o przyjętych środkach. Informują o tym niezwłocznie
Komisję.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostanie ponownie rozważona w zależności
od ewolucji sytuacji choroby oraz na podstawie informacji
dostarczonych przez władze weterynaryjne Republiki Połud-
niowej Afryki.

Artykuł 6

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 1 stycznia 2005 r.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 10 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE

Członek Komisji
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