
DECYZJA KOMISJI

z dnia 11 stycznia 2006 r.

zmieniająca decyzję 2005/758/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do
podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Chorwacji i uchylającą decyzję

2005/749/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 6025)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/11/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
weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty
z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG,
90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej
art. 18 ust. 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. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ptasia grypa jest zakaźną chorobą wirusową drobiu
i innych ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia,
które w szybkim czasie mogą osiągnąć rozmiary
epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia
zwierząt i ludzi oraz znacznie obniżyć opłacalność
hodowli drobiu. Istnieje niebezpieczeństwo wprowa-
dzenia czynnika chorobotwórczego poprzez międzynaro-
dowy handel żywym drobiem i wyrobami drobiowymi.

(2) Chorwacja poinformowała Komisję o izolacji wirusa
grypy A podtyp H5N1 azjatyckiego szczepu pobranego
z chorego osobnika wśród dzikich gatunków. Decyzja
Komisji 2005/759/WE (3) została zatem przyjęta, a

następnie zastąpiona decyzją Komisji 2005/758/WE
z dnia 27 października 2005 r. dotyczącą niektórych
środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia
wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków
w Chorwacji i uchylającą decyzję 2005/749/WE (4).

(3) Chorwacja zastosowała ścisłe środki zwalczania choroby
i przekazała Komisji dodatkowe informacje dotyczące
sytuacji związanej z chorobą, które uzasadniają ograni-
czenie zawieszenia przywozu do części terytorium Chor-
wacji dotkniętej chorobą.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2005/758/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2005/758/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje następujące
brzmienie:

„Państwa Członkowskie zawieszają przywóz z części teryto-
rium Chorwacji, o której mowa w Załączniku”;

2) dodaje się Załącznik, którego tekst znajduje się w Załączniku
do niniejszej decyzji.
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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 280 z 25.10.2005, str. 23. (4) Dz.U. L 285 z 28.10.2005, str. 50.



Artykuł 2

Państwa Członkowskie podejmują natychmiastowe środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji,
a następnie podają je do wiadomości publicznej. Informują o tym niezwłocznie Komisję.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Część terytorium Chorwacji, o której mowa w art. 1 ust. 1

Kod kraju
ISO Nazwa kraju Część terytorium

HR Chorwacja W Chorwacji hrabstwa:

— Viroviticko-Podravska

— Osjecko-Baranjska”
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