
DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 lipca 2005 r.

zmieniająca decyzję 2005/363/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed
afrykańskim pomorem świń na Sardynii we Włoszech

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2110)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/494/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia
1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu
wewnątrzwspólnotowym ze względu na wprowadzenie rynku
wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

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 (2), w szczególności jej art.
10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia
2002 r. ustanawiającą zasady zdrowia zwierząt regulujące
produkcję, przetwarzanie, dystrybucję i wprowadzanie do
obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych
do spożycia przez ludzi (3), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2005/363/WE z dnia 2 maja 2005 r.
dotycząca środków ochrony zdrowia zwierząt przed afry-
kańskim pomorem świń na Sardynii we Włoszech (4)
została przyjęta w odpowiedzi na pojawienie się afrykań-
skiego pomoru świń w prowincji Noro oraz części
prowincji Sassari na Sardynii.

(2) Włochy poinformowały Komisję o aktualnym rozwoju
choroby w prowincjach Sassari i Oristano na Sardynii.

(3) Obszary Sardynii, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit b)
ppkt i) decyzji 2005/363/WE, nieobjęte odstępstwem
przewidzianym w wymienionym artykule, które pozwala
władzom Włoch na wysyłanie mięsa wieprzowego pod
określonymi warunkami, należy zatem rozszerzyć
o prowincję Oristano oraz gminy Calangianus, Sant’An-
tonio di Gallura i Telti w prowincji Sassari.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2005/363/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ :

Artykuł 1

Załącznik do dyrektywy 2005/363/EWG zastępuje się tekstem
znajdującym się w Załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnia zmieniona
dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
L 157 z 30.4.2004, str. 33; sprostowanie w Dz.U. L 195
z 2.6.2004, str. 12).

(2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnia zmieniona
dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
L 315 z 19.11.2002, str. 14).

(3) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11.
(4) Dz.U. L 118 z 5.5.2005, str. 39.



ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Obszary Sardynii, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. b) ppkt i):

a) W prowincji Nuoro – całe terytorium.

b) W prowincji Sassari – terytorium gmin Alà dei Sardi, Anela, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva,
Borutta, Bottidda, Buddusò, Bultei, Burgos, Cheremule, Cossoine, Esporlatu, Giave, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu di
San Nicolò, Nule, Pattada, Siligo, Thiesi, Torralba, Calangianus, Sant’Antonio di Gallura i Telti.

c) W prowincji Oristano – całe terytorium.”
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