
DECYZJA KOMISJI

z dnia 28 stycznia 2005 r.

zmieniająca decyzję 2003/71/WE w zakresie jej okresu obowiązywania

(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 186)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/86/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) Występowanie przypadków niedokrwistości zakaźnej
łososia (ISA) na Wyspach Owczych doprowadziło do
przyjęcia decyzji Komisji 2003/71/WE z dnia 29 stycznia
2003 r. w sprawie niektórych środków ochronnych,
w odniesieniu do niedokrwistości zakaźnej łososia na
Wyspach Owczych (3).

(2) Pomimo podjęcia środków zapobiegawczych przez
Wyspy Owcze, pojawiły się kolejne przypadki ISA,
o czym Komisja została poinformowana przez to
państwo w 2004 r.

(3) Wyspy Owcze przedstawiły podgrupie weterynaryjnej,
powołanej do życia w ramach umowy pomiędzy UE
a Wyspami Owczymi (4), plan interwencyjny zgodny
z art. 15 dyrektywy Rady 93/53/EWG z dnia 24 czerwca
1993 r., wprowadzającej minimalne środki wspólnotowe
zwalczania niektórych chorób ryb (5). Plan interwencyjny
przewiduje plan usunięcia ryb zgodnie z art. 6 dyrektywy
93/53/EWG. Plan interwencyjny, obejmujący procedury

szczepień i plan usunięcia ryb, przedstawiony we
wrześniu 2004 r., został zatwierdzony przez podgrupę.

(4) W świetle sytuacji sanitarnej na Wyspach Owczych
i wprowadzenia strategii zwalczania choroby obejmującej
zastosowanie szczepień, środki ochronne przewidziane
w decyzji 2003/71/WE powinny pozostać w mocy na
czas stosowania szczepień. Przewiduje się stosowanie
szczepień w ramach strategii zwalczania choroby
w ciągu co najmniej dwóch następnych lat.

(5) Należy zatem zmienić decyzję 2003/71/WE w celu
przedłużenia jej okresu obowiązywania.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 6 decyzji 2003/71/WE, datę „31 stycznia 2005 r.” zastę-
puje się datą „31 stycznia 2007 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).
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(4) Dz.U. L 53 z 22.2.1997, str. 2.
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