
DECYZJA KOMISJI

z dnia 1 marca 2005 r.

w sprawie ustanowienia skodyfikowanej formy i kodów zgłaszania chorób zwierząt zgodnie
z dyrektywą Rady 82/894/EWG

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 993)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/176/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej,
Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii
i Słowacji, w szczególności jego art. 2 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii,
Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii
i Słowacji, w szczególności jego art. 57,

uwzględniając dyrektywę Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia
1982 r. w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspól-
nocie (1), w szczególności jej art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 82/894/EWG wymienia choroby zwierzęce,
o których wystąpieniu należy powiadomić Komisję oraz
inne Państwa Członkowskie.

(2) Decyzja Komisji 2000/807/WE (2) ustanowiła skodyfiko-
waną formę i kody zgłaszania chorób zwierząt zgodnie
z dyrektywą 82/894/EWG.

(3) Państwa, które wkrótce przystąpią do Unii Europejskej,
korzystały z Systemu Zgłaszania Chorób Zwierząt
(systemu ADNS) w sposób nieformalny. W chwili
obecnej istnieje potrzeba sformalizowania ich uczest-
nictwa w systemie.

(4) Niektóre Państwa Członkowskie dokonały dostosowań
w zakresie pewnej liczby kodów odnoszących się do
ich regionów. W chwili obecnej istnieje potrzeba wpro-
wadzenia do właściwych przepisów prawa wspólnoto-
wego odpowiednich zmian.

(5) Odnośne przepisy prawa wspólnotowego powinny
zawierać mapy poszczególnych państw, co pozwoli na
uporządkowanie informacji przesyłanych do Komisji
i państw uczestniczących w systemie ADNS.

(6) Załącznik I do dyrektywy 82/894/EWG został ostatnio
uzupełniony o pewne choroby koni i pszczół. Zgodnie
z powyższym, choroby te należy dodać do listy chorób
objętych zapisami prawa wspólnotowego dotyczącymi
skodyfikowanej formy i kodów zgłaszania chorób zwie-
rząt.

(7) Dla zachowania jasności i racjonalności należy uchylić
i zastąpić decyzję 2000/807/WE.

(8) W celu ochrony poufności przekazywanych informacji
nie należy publikować załączników do niniejszej decyzji.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do celów przewidzianych w procedurach zgłaszania
chorób zwierząt informacje na temat wystąpienia choroby,
zgodnie z dyrektywą 82/894/EWG, będą przekazywane
z wykorzystaniem skodyfikowanych form ustanowionych
w załącznikach I, II i III do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Do celów przewidzianych w procedurach zgłaszania chorób
zwierząt informacje na temat wystąpienia choroby, zgodnie z
dyrektywą 82/894/EWG, będą przekazywane z wykorzystaniem
kodów ustanowionych w załącznikach IV do X do niniejszej
decyzji.

Artykuł 3

Decyzja 2000/807/WE traci moc.
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(1) Dz.U. L 378 z 31.12.1982, str. 58. Dyrektywa ostatnio zmieniona
decyzją Komisji 2004/216/WE (Dz.U. L 67 z 5.3.2004, str. 27).

(2) Dz.U. L 326 z 22.12.2000, str. 80. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2004/67/WE (Dz.U. L 13 z 20.1.2004, str. 43).



Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 marca 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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