
DECYZJA KOMISJI

z dnia 27 stycznia 2005 r.

w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii,
uchylająca decyzję 2004/908/WE

(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 145)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/61/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 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. 7,

uwzględniając dyrektywę Rady 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. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 23 grudnia 2004 r. Bułgaria potwierdziła wybuch
rzekomego pomoru drobiu w okręgu administracyjnym
Kyrdżali w Bułgarii. W celu zmniejszenia ryzyka wpro-
wadzenia choroby do Wspólnoty przyjęto decyzję
Komisji 2004/908/WE z dnia 23 grudnia 2004 r.
w sprawie środków ochronnych odnoszących się do
rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (3) jako natych-
miastowy środek w celu zawieszenia przywozu żywego
drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, dzikich
i hodowlanych ptaków łownych oraz jaj wylęgowych
tych gatunków pochodzących z Bułgarii.

(2) Bułgaria podała dodatkowe informacje na temat sytuacji
tej choroby oraz wystąpiła z wnioskiem o regionalizację
w celu zezwolenia na zniesienie zawieszenia dla kraju,
z wyjątkiem okręgu administracyjnego Kyrdżali,
w związku z tym, że sytuacja na pozostałym terenie
kraju wydaje się być zadowalająca.

(3) Dlatego też środki przyjęte przez Komisję w odniesieniu
do wybuchu rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii
powinny zostać w odpowiedni sposób zmienione, nato-
miast decyzja 2004/908/WE powinna zostać uchylona
i zastąpiona niniejszą decyzją.

(4) 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 okręgu admini-
stracyjnego Kyrdżali w Bułgarii żywego drobiu, ptaków bezgrze-
bieniowych, dzikich i hodowlanych ptaków łownych oraz jaj
wylęgowych tych gatunków.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie zawieszają przywóz następujących
produktów z okręgu administracyjnego Kyrdżali w Bułgarii:

a) świeżego mięsa z drobiu, ptaków bezgrzebieniowych,
dzikich i hodowlanych ptaków łownych; oraz

(b) preparatów i wyrobów mięsnych składających się z lub
zawierających mięso gatunków określonych w lit. a).

Artykuł 3

1. W drodze odstępstwa od art. 2 lit. a) i b) Państwa Człon-
kowskie zezwalają na przywóz wyrobów objętych tym arty-
kułem, uzyskanych z drobiu, ptaków bezgrzebieniowych,
dzikich i hodowlanych ptaków łownych pochodzących
z okręgu administracyjnego Kyrdżali w Bułgarii, które zostały
poddane ubojowi lub zabite przed dniem 16 listopada 2004 r.
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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 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanym w Dz.U.
L 191 z 28.5.2004, str. 1).

(3) Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 82.



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

„Świeże mięso drobiowe/świeże mięso z ptaków bezgrze-
bieniowych/świeże mięso z dzikich ptaków łownych/wy-
roby mięsne składające się z lub zawierające mięso
drobiowe, mięso z ptaków bezgrzebieniowych, dzikich
lub hodowlanych ptaków łownych/preparaty mięsne skła-
dające się z lub zawierające mięso drobiowe, mięso ptaków
bezgrzebieniowych, mięso z dzikich lub hodowlanych
ptaków łownych (*), zgodnie z art. 3 ust. 1 decyzji
2005/61/WE
___________
(*) Niepotrzebne skreślić”.

3. W drodze odstępstwa od lit. b) art. 2 niniejszej decyzji,
Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz wyrobów mięs-
nych składających się z lub zawierających mięso drobiowe,
mięso z ptaków bezgrzebieniowych, mięso z dzikich lub
hodowlanych ptaków łownych, jeżeli mięso tych gatunków
poddano jednej ze szczególnych metod obróbki określonych
w pkt B, C lub D w części IV Załącznika do decyzji Komisji
97/222/WE (1).

Artykuł 4

Państwa Członkowskie zmieniają środki stosowane przez nie
względem wymiany handlowej w celu dostosowania ich do

niniejszej decyzji i niezwłocznie w odpowiedni sposób publi-
kują informację o przyjętych środkach. Informują o tym
niezwłocznie Komisję.

Artykuł 5

Decyzja 2004/908/WE traci moc.

Artykuł 6

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 16 maja 2005 r.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 stycznia 2005 r.

W imieniu Rady
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 89 z 4.4.1997, str. 39. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją
2004/857/WE (Dz.U. L 369 z 16.12.2004, str. 65).


