
DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 października 2004 r.

w sprawie niektórych środków ochronnych odnoszących się do choroby niebieskiego języka owiec
w Hiszpanii

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4055)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/697/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnoty Europejskie,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca
1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych
mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym
niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie
wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), ostatnio zmienioną
dyrektywą Rady 2002/33/WE (2), w szczególności jej art. 10
ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 13 października 2004 r. wprowadzony przez Hisz-
panię program monitoringu choroby niebieskiego języka
wykazał rozprzestrzenianie się wirusa choroby niebie-
skiego języka we wschodniej części prowincji Cadix w
południowej Hiszpanii.

(2) Aby uniknąć rozprzestrzeniania się choroby, władze hisz-
pańskie zabroniły wysyłania zwierząt gatunków podat-
nych na chorobę niebieskiego języka, ich nasienia,
komórek jajowych i embrionów z terytoriów prowincji
Cadix, Sevilla i Malaga oraz z niektórych comarcas
prowincji Cordoba, Granada i Huelva.

(3) Choroba niebieskiego języka znajduje się w wykazie A
Międzynarodowego Biura Epizootycznego (OIE). Jej
rozprzestrzenianie się stanowi poważne zagrożenie dla
Wspólnoty, mogące mieć konsekwencje dla międzynaro-
dowego handlu.

(4) Dla jasności i przejrzystości należy przyjąć na poziomie
wspólnotowym środki, które zapobiegną rozprzestrze-
nianiu się choroby, przede wszystkim dotyczące prze-
pływu zwierząt gatunków podatnych na chorobę niebie-
skiego języka, ich nasienia, komórek jajowych
i embrionów z regionów objętych restrykcjami nałożo-
nymi przez władze hiszpańskie. Środki te uwzględniają
środki przyjęte już przez władze hiszpańskie.

(5) Do czasu zebrania Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokar-
mowego i Zdrowia Zwierząt i we współpracy z zainte-
resowanym Państwem Członkowskim Komisja powinna
podjąć tymczasowe środki ochronne dotyczące prze-
pływu żywych zwierząt gatunków zagrożonych z zara-
żonych regionów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Hiszpania wprowadza zakaz wysyłania żywych zwierząt należą-
cych do gatunków podatnych na chorobę niebieskiego języka,
ich nasienia, komórek jajowych i embrionów z terytoriów
comarcas wymienionych w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie zmieniają środki, które mają zastoso-
wanie w handlu, w celu ich dostosowania do niniejszej decyzji
i informują o tym niezwłocznie Komisję.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostanie ponownie przeanalizowana w zależ-
ności od rozwoju sytuacji oraz na podstawie postępowań
i badań przeprowadzonych przez władze hiszpańskie.

Niniejsza decyzja zostanie ponownie przeanalizowana podczas
zebrania Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i
Zdrowia Zwierząt zaplanowanego na 19 października 2004 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 października 2004 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29.
(2) Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14.



ZAŁĄCZNIK

Prowincja Cadiz: wszystkie comarcas

Prowincja Malaga: wszystkie comarcas

Prowincja Sevilla: wszystkie comarcas

Prowincja Huelva: comarca La Palma del Condado i Ayamonte

Prowincja Cordoba: comarca Lucena, Montilla i Posada

Prowincja Granada: comarca Alhama de Granada i Loja
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