
KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 16 listopada 2005 r.

uchylająca decyzję 2004/614/WE w sprawie środków ochronnych odnoszących się do grypy
ptaków o wysokiej zjadliwości w Republice Południowej Afryki

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4396)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/799/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca
1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli
weterynaryjnych 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. 6 i 7,

uwzględniając dyrektywę Rady 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. 1 i 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2004/614/WE z dnia 24 sierpnia
2004 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących
się do grypy ptaków o wysokiej zjadliwości
w Republice Południowej Afryki (3) została przyjęta
w odpowiedzi na pojawienie się ognisk ptasiej grypy
u ptaków bezgrzebieniowych w Republice Południowej
Afryki.

(2) Republika Południowej Afryki ogłosiła, że jest wolna od
ptasiej grypy oraz wysłała końcowe sprawozdanie na
temat stanu zdrowia zwierząt do Komisji wraz
z wnioskiem o wprowadzenie odpowiednich zmian
w decyzji 2004/614/WE.

(3) Informacje zawarte w sprawozdaniu końcowym wyraźnie
wskazują na to, że ognisko w Republice Południowej
Afryki zostało zwalczone i że kraj jest wolny od ptasiej

grypy. Środki ochronne w odniesieniu do Republiki
Południowej Afryki nie są już zatem potrzebne.

(4) Należy zatem uchylić decyzję 2004/614/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Decyzja 2004/614/WE traci moc.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie zmieniają środki przez nie stosowane
względem przywozów w celu dostosowania ich do niniejszej
decyzji i niezwłocznie w odpowiedni sposób publikują infor-
mację o przyjętych środkach. Niezwłocznie informują o tym
Komisję.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 listopada 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
Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(3) Dz.U. L 275 z 25.8.2004, str. 20. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2005/469/WE (Dz.U. L 165 z 25.6.2005, str. 31).


