
DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 maja 2005 r.

zmieniająca załącznik I do decyzji 2003/634/WE zatwierdzającej programy w celu uzyskania statusu
zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do
wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb

łososiowatych (IHN)

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1563)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/414/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia
1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt obowiązu-
jących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów
akwakultury (1), w szczególności jej art. 10 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2003/634/WE (2) zatwierdza i wymienia
programy przedłożone przez różne Państwa Członkow-
skie. Programy te mają na celu umożliwienie Państwu
Członkowskiemu wszczęcie procedur w odniesieniu do
strefy lub hodowli znajdującej się w strefie niezatwier-
dzonej w celu nadania jej statusu strefy lub hodowli
zatwierdzonej w strefie niezatwierdzonej, w odniesieniu
do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy
krwotocznej (VHS) oraz zakaźnej martwicy układu
krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN).

(2) W piśmie z dnia 23 września 2004 r. Włochy złożyły
wniosek o zatwierdzenie programu, który ma być zasto-
sowany w „Zona valle di Tosi”. Stwierdzono, że przed-
łożony wniosek jest zgodny z art. 10 dyrektywy
91/67/EWG i w związku z tym program należy zatwier-
dzić.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2003/634/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1

W załączniku I decyzji 2003/634/WE po pkt. 3.5 dodaje się
punkt w brzmieniu:

„3.6 PROGRAM PRZEDŁOŻONY PRZEZ WŁOCHY
W ODNIESIENIU DO REGIONU TOSKANII DNIA 23
WRZEŚNIA 2004 R., OBEJMUJĄCY:

Zona Valle di Tosi

— obszar zlewisk rzeki Vicano di S. Ellero od jej źródeł
do zapory w Il Greto niedaleko miejscowości
Raggioli.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 maja 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003,
str. 1).

(2) Dz.U. L 220 z 3.9.2003, str. 8. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją
2005/67/WE (Dz.U. L 27 z 29.1.2005, str. 55).


