
DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 marca 2005 r.

zmieniająca po raz czwarty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych
w odniesieniu do influenzy drobiu w niektórych krajach azjatyckich

(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 521)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/194/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 nr 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) Decyzja Komisji 2004/122/WE (3) została przyjęta
w odpowiedzi na wybuch influenzy drobiu w kilku
krajach azjatyckich, włączając Japonię i Koreę Połud-
niową.

(2) Japonia i Korea Południowa przedstawiły Światowej
Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) ostateczne sprawoz-
danie na temat sytuacji związanej z influenzą drobiu na
ich terytorium oraz środków podjętych w celu kontrolo-
wania tej choroby. Ponadto Japonia i Korea Południowa
zadeklarowały, że ich kraje są wolne od influenzy drobiu
oraz wysłały informacje na temat stanu zdrowia zwierząt
do Komisji wraz z wnioskiem o odpowiednie zmienienie
decyzji 2004/122/WE. Środki ochronne przyjęte na
mocy decyzji 2004/122/WE dla tych krajów nie powinny
zatem dłużej obowiązywać.

(3) Warunki przywozu żywych ptaków innych niż drób
z państw trzecich są ustanowione w decyzji Komisji
2000/666/WE (4), zasady te stosuje się zatem również
w odniesieniu do Japonii i Korei Południowej. Żywe

ptaki inne niż drób muszą być między innymi poddane
kwarantannie i badaniu na obecność influenzy drobiu.

(4) Biorąc pod uwagę sytuację choroby w Kambodży,
Chinach, Indonezji, Laosie, Malezji, Pakistanie, Tajlandii
i Wietnamie, istnieje konieczność dalszego przedłużenia
okresu obowiązywania środków ochronnych dotyczących
tych państw przewidzianych w decyzji 2004/122/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 decyzji 2004/122/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Państwa Członkowskie zawieszają przywóz z Malezji nastę-
pujących produktów:

— surowców żywności dla zwierząt oraz nieprzetworzo-
nych surowców paszowych zawierających jakiekolwiek
części drobiowe, oraz

— jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi
i nieobrobionych trofeów myśliwskich z jakichkolwiek
ptaków.”;

2) artykuł 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

1. Państwa Członkowskie zawieszają przywóz
z Kambodży, Chińskiej Republiki Ludowej, włączając teryto-
rium Hongkongu, Indonezji, Laosu, Malezji, Pakistanu,
Tajlandii i Wietnamu następujących produktów:

— nieprzetworzonych piór i części piór, oraz

— »żywych ptaków innych niż drób«, jak zdefiniowano
w decyzji 2000/666/WE, włączając ptaki towarzyszące
swoim właścicielom (ptaki domowe).”;
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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 31.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

(3) Dz.U. L 36 z 7.2.2004, str. 59. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją
2004/851/WE (Dz.U. L 368 z 15.12.2004, str. 48).

(4) Dz.U. L 278 z 31.10.2000, str. 26. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2002/279/WE (Dz.U. L 99 z 16.4.2002, str. 17).



3) w art. 7 datę „31 marca 2005 r.” zastępuje się datą „

30 września 2005 r.”.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie zmieniają środki stosowane przez nie
względem przywozów w celu dostosowania ich do niniejszej
decyzji i niezwłocznie w odpowiedni sposób publikują infor-
mację o przyjętych środkach. Niezwłocznie informują o tym
Komisję.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 marca 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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