
KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 17 października 2005 r.

ustanawiająca dodatkowe wymogi dla nadzoru obecności ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa

(notyfikowana jako document nr C(2005) 3877)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/731/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) Wspólnotowe środki zwalczania ptasiej grypy zostały
ustanowione dyrektywą Rady 92/40/EWG z dnia
19 maja 1992 r. wprowadzającą wspólnotowe środki
zwalczania influenzy drobiu (2) w celu zapewnienia
ochrony zdrowia zwierząt oraz przyczynienia się do
rozwoju sektora drobiowego.

(2) uwagi na pojawienie się ogniska bardzo poważnej
epidemii ptasiej grypy spowodowanej wysoce chorobot-
wórczym szczepem wirusa H5N1 w południowo-
wschodniej Azji w grudniu 2003 r. przyjęto decyzję
Komisji 2004/122/WE z dnia 6 lutego 2004 r. dotyczącą
niektórych środków ochronnych w odniesieniu do
influenzy drobiu w niektórych krajach trzecich (3).

(3) Ta decyzja, wielokrotnie zmieniana w miarę jak choroba
rozprzestrzeniała się w kierunku zachodnim, przewiduje
zawieszenie, z ograniczonymi wyjątkami, przywozu do
Wspólnoty z tych państw trzecich mięsa drobiowego,
żywego drobiu, innego rodzaju żywego ptactwa oraz
niektórych produktów pochodzenia drobiowego.
W tym celu szczególnie uwzględniono wnioski sformu-
łowane przez grupę roboczą ds. ptasiej grypy Stałego
Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwie-
rząt na spotkaniach w dniach 25 sierpnia 2005 r.
i 6 września 2005 r.

(4) Decyzję 2004/122/WE uchylono i zastąpiono decyzją
Komisji 2005/692/WE z dnia 6 października 2005 r.
dotyczącą niektórych środków ochronnych
w odniesieniu do ptasiej grypy w kilku państwach trze-
cich (4) oraz decyzją Komisji 2005/693/WE z dnia
6 października 2005 r. dotyczącą niektórych środków
ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w Rosji (5).

(5) Ponadto w celu ograniczenia ryzyka związanego
z niekomercyjnymi przywozami produktów pochodzenia
zwierzęcego przyjęto decyzję Komisji 2002/995/WE
z dnia 9 grudnia 2002 r. ustanawiającą tymczasowe
środki bezpieczeństwa w odniesieniu do przywozu
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych
do indywidualnego spożycia (6). Decyzję tę uchylono
i zastąpiono rozporządzeniem Komisji (WE) nr
745/2004 z dnia 16 kwietnia 2004 r. ustanawiającym
środki w odniesieniu do przywozu produktów pocho-
dzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego
spożycia (7).
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(6) Poza tym od 2002 r. w Państwach Członkowskich wpro-
wadza się programy nadzoru w odniesieniu do ptasiej
grypy u drobiu i dzikiego ptactwa. Programy te zostały
zatwierdzone decyzją Komisji 2002/673/WE z dnia 22
sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia programów
wprowadzenia przez Państwa Członkowskie badań
ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa (1) oraz decyzją
Komisji 2004/630/WE z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
zatwierdzenia programów wprowadzenia przez Państwa
Członkowskie badań ptasiej grypy u drobiu i dzikiego
ptactwa w roku 2004 oraz ustanawiającą zasady spra-
wozdawczości i zasady decydujące o przyznaniu przez
Wspólnotę dofinansowania na pokrycie kosztów wdro-
żenia tych programów (2).

(7) Ostatnio takie programy zostały zatwierdzone decyzją
Komisji 2005/732/WE z dnia 17 października 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia
przez Państwa Członkowskie badań ptasiej grypy
u drobiu i dzikiego ptactwa w 2005 r. i ustanawiającą
zasady dokonywania sprawozdań i kwalifikowania się
kosztów wdrażania tych programów do wkładu finanso-
wego Wspólnoty (3) biorąc szczególnie pod uwagę
wnioski sformułowane przez grupę roboczą ds. ptasiej
grypy Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt na spotkaniach w dniach 25 sierpnia
i 6 września 2005 r.

(8) Na swoim spotkaniu w dniu 6 września 2005 r. grupa
robocza ds. ptasiej grypy Stałego Komitetu ds. Łańcucha
Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt zaleciła, między
innymi, aby przypadki anormalnej śmiertelności oraz
istotnych ognisk choroby u dzikiego ptactwa podlegały
nadzorowi i testom laboratoryjnym na ptasią grypę.

(9) Należy zatem odpowiednio zastąpić istniejące przepisy
wspólnotowe oraz ustanowić szczególne przepisy doty-
czące nadzoru i badania przypadków chorób u dzikiego
ptactwa, zwłaszcza u dzikiego ptactwa wodnego.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Państwa Członkowskie zapewniają, że właściwe organy wpro-
wadzają odpowiednie ustalenia, aby organizacje myśliwskie oraz

inne organizacje zajmujące się dzikim ptactwem, niezwłocznie
przekazywały właściwym organom informacje o każdym przy-
padku anormalnej śmiertelności lub istotnych ogniskach
choroby u dzikiego ptactwa, zwłaszcza u dzikiego ptactwa
wodnego.

Artykuł 2

1. Niezwłocznie po otrzymaniu przez właściwe organy noty-
fikacji przewidzianej w art. 1 oraz w przypadku gdy nie znale-
ziono jasnego powodu choroby, innego niż rozpoznanie ptasiej
grypy, Państwa Członkowskie zapewniają:

a) pobranie odpowiednich próbek od martwych ptaków oraz,
jeśli jest to możliwe, od innych ptaków mających kontakt
z martwymi ptakami; oraz

b) poddanie tych próbek testom laboratoryjnym na wykrycie
wirusa ptasiej grypy.

2. W przypadku pozytywnych wyników testów laboratoryj-
nych na wykrycie wysoce chorobotwórczego wirusa ptasiej
grypy wspomnianego w ust. 1 lit. b), Państwa Członkowskie
niezwłocznie informują o tym Komisję.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie zmieniają swoje prawodawstwa w celu
dostosowania ich do niniejszej decyzji i niezwłocznie,
w odpowiedni sposób, publikują informację o przyjętych środ-
kach. Informują o tym niezwłocznie Komisję.

Artykuł 4

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 stycznia 2006 r.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 października 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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