
DECYZJA KOMISJI

z dnia 24 czerwca 2005 r.

zmieniająca po raz trzeci decyzję 2004/614/WE dotyczącą okresu stosowania środków ochronnych
odnoszących się do ptasiej grypy w Republice Południowej Afryki

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1863)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/469/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady nr 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) Na mocy decyzji Komisji 2004/614/WE z dnia 24
sierpnia 2004 r. w sprawie środków ochronnych odno-
szących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków
w Republice Południowej Afryki (3) Komisja przyjęła
środki ochronne w związku z ptasią grypą w stadach
ptactwa bezgrzebieniowego w Republice Południowej
Afryki.

(2) W grudniu 2004 r. Komisja otrzymała z Republiki
Południowej Afryki informacje wskazujące na poprawę
sytuacji w odniesieniu do tej choroby w stadach ptactwa
bezgrzebieniowego. Informacje te nie pozwoliły jednak
Komisji na stwierdzenie, że choroba została rzeczywiście
opanowana. Nie otrzymano żadnych nowych informacji

z Republiki Południowej Afryki i obecna sytuacja zwią-
zana z chorobą wydaje się niejasna.

(3) W tych okolicznościach należy przedłużyć zastosowanie
decyzji 2004/614/WE o kolejne sześć miesięcy. Decyzja
ta może jednak zostać poddana przeglądowi przed
upływem sześciomiesięcznego okresu w zależności od
dalszych informacji, które zostaną przekazane przez
Republikę Południowej Afryki.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 7 decyzji 2004/614/WE datę „30 czerwca 2005 r.”
zastępuje się datą „31 grudnia 2005 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 czerwca 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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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 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1); sprostowanie w Dz.U.
L 191 z 28.5.2004, str. 1.

(3) Dz.U. L 275 z 25.8.2004, str. 20. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2005/210/WE (Dz.U. L 68 z 15.3.2005, str. 43).


