
DECYZJA KOMISJI

z dnia 26 stycznia 2005 r.

zmieniająca decyzję Komisji 2003/135/WE w sprawie zakończenia planów zwalczania i szczepień
w krajach federalnych Dolnej Saksonii, Północnej Nadrenii-Westfalii oraz planu zwalczania w Kraju

Saary (Niemcy)

(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 119)

(Jedynie teksty w językach niemieckim i francuskim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/58/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23
października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwal-
czania klasycznego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 16
ust. 1 i art. 20 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Komisja przyjęła decyzję 2003/135/WE z dnia 27 lutego
2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów zwalczania
klasycznego pomoru świń i szczepień interwencyjnych
dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń
w Niemczech, krajach federalnych Dolnej Saksonii,
Północnej Nadrenii-Westfalii, Nadrenii-Palatynatu i Kraju
Saary (2) jako jeden z środków zwalczania klasycznego
pomoru świń.

(2) Komisja przyjęła decyzję 2004/146/WE z dnia 12 lutego
2004 r. zmieniajaca decyzję 2003/135/WE w sprawie
zakończenia planu szczepień dzikich świń przeciwko
klasycznemu pomorowi świń w Kraju Saary oraz zwięk-
szenia zasięgu planu szczepień w Nadrenii-Palatynacie.

(3) Władze niemieckie poinformowały Komisję o sytuacji
dotyczącej rozwoju choroby w ostatnim czasie
u dzikich świń w Dolnej Saksonii, Północnej Nadrenii-
Westfalii oraz w Kraju Saary. Informacje wskazują na to,
iż klasyczny pomór dzikich świń skutecznie zwalczono
oraz że plany zwalczania i szczepień nie muszą już być
stosowane w powyższych krajach federalnych.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2003/135/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W Załączniku do decyzji 2003/135/WE wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

a) w pkt. 1:

— skreśla się tytuły A, B i D,

— tytuł „C. Nadrenia-Palatynat” otrzymuje brzmienie
„Nadrenia-Palatynat”;

b) w pkt. 2:

— skreśla się tytuły A i B;

— tytuł „C. Nadrenia-Palatynat” otrzymuje brzmienie
„Nadrenia-Palatynat”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej
Niemiec oraz do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2005 r.

W imieniu Rady
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona Aktem
Przystąpienia z 2003 r.

(2) Dz.U. L 53 z 28.2.2003, str. 47. Decyzja zmieniona decyzją
2004/146/WE (Dz.U. L 49 z 19.2.2004, str. 42).


