
KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 4 sierpnia 2005 r.

zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby
niebieskiego języka we Włoszech

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2929)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/603/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada
2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli
i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej
art. 8 ust. 3 lit. c) i art. 19 akapit 3,

mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Rady 2000/75/WE ustanawia zasady kontroli
i środki zwalczania choroby niebieskiego języka we
Wspólnocie, w tym ustala strefy ochrony i nadzoru
oraz zakaz opuszczania tych stref przez zwierzęta.

(2) Decyzja Komisji 2005/393/WE z dnia 23 maja 2005 r.
w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do
choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących
przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy (2) przewi-
duje wyznaczenie ogólnych obszarów geograficznych, na
których Państwa Członkowskie ustanawiają strefy
ochrony i nadzoru („strefy zamknięte”) w odniesieniu
do choroby niebieskiego języka.

(3) Dnia 7 czerwca 2005 r. Włochy przedstawiły Stałemu
Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia
Zwierząt sprawozdanie, z którego wynikało, że na
podstawie obowiązującego we Włoszech systemu
nadzoru nie wykazano występowania wirusa
w prowincji Masa Carrara, w Toskanii, przez okres
ponad dwóch lat.

(4) Prowincja ta powinna być zatem uznana za wolną od
choroby niebieskiego języka oraz, na podstawie uzasad-
nionego wniosku przedłożonego przez Włochy, usunięta
z wykazu włoskich prowincji wymienionych w części
„Strefa B”, znajdującej się w załączniku I do decyzji
2005/393/WE.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2005/393/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do decyzji 2005/393/WE, w części dotyczącej
Strefy B, w wierszu odnoszącym się do Toskanii, usuwa się
prowincję „Massa Carrara”.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od następnego dnia po jej opubli-
kowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74.
(2) Dz.U. L 130 z 24.5.2005, str. 22. Decyzja zmieniona decyzją

2005/434/WE (Dz.U. L 151 z 14.6.2005, str. 21).


