
DECYZJA KOMISJI

z dnia 25 kwietnia 2005 r.

zmieniająca decyzję 2003/526/WE w zakresie środków zwalczania klasycznego pomoru świń we
Francji

(notyfikowana jako document nr C(2005) 1249)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/339/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca
1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych
mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym
niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie
wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art.
10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na skutek wybuchu klasycznego pomoru świń
w niektórych Państwach Członkowskich przyjęto decyzję
Komisji 2003/526/WE z dnia 18 lipca 2003 r. dotyczącą
środków ochronnych odnoszących się do klasycznego
pomoru świń w niektórych Państwach Członkow-
skich (2). Decyzja ta ustanawia pewne dodatkowe środki
służące zwalczaniu tej choroby.

(2) Francja poinformowała Komisję o aktualnym rozwoju
choroby u dzikich świń w rejonie północnych Wogezów
we Francji. W świetle informacji epidemiologicznych
należy zmienić obszar stosowania środków zwalczania
choroby.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2003/526/WE.

(4) Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią
Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia
Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Część I ust. 2 Załącznika do decyzji 2003/526/WE zastępuje się
tekstem niniejszego Załącznika.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

„2) Francja:

Obszar Departamentu Bas-Rhin i Moselle położony na zachód od Renu i kanału Ren-Marna, na północ od autostrady
A4, na wschód od rzeki Saary i na południe od granicy z Niemcami i gmin Holtzheim, Lingolsheim oraz Eckbol-
sheim.”
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(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
L 315 z 19.11.2002, str. 14).

(2) Dz.U. L 183 z 22.7.2003, str. 46. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2005/225/WE (Dz.U. L 71 z 17.3.2005, str. 70).


