
KOMISJA

DECYZJA nr 2/2005 WSPÓLNEGO KOMITETU WE–WYSPY OWCZE

z dnia 8 grudnia 2005 r.

zmieniająca decyzję nr 1/2001 ustanawiającą zasady wdrażania Protokołu w sprawie zagadnień
weterynaryjnych uzupełniającego Umowę między Wspólnotą Europejską, z jednej strony,

a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony

(2006/13/WE)

WSPÓLNY KOMITET WE–WYSPY OWCZE,

uwzględniając Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony,
a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony,

uwzględniając Protokół w sprawie zagadnień weterynaryjnych uzupełniający Umowę między Wspólnotą
Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony (1),
w szczególności jego art. 2 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Podczas spotkania podgrupy weterynaryjnej Wspólnego Komitetu WE–Wyspy Owcze w Brukseli
w dniu 24 sierpnia 2004 r. Wyspy Owcze przedstawiły swój plan interwencyjny dotyczący chorób
ryb oraz swój plan usunięcia ryb zarażonych zakaźną anemią łososia; eksperci wspólnotowi uznali
oba dokumenty za zgodne z zasadami wspólnotowymi i w związku z tym możliwe do przyjęcia.

(2) Podgrupa weterynaryjna zaleciła ponadto włączenie Wysp Owczych do wspólnotowego Systemu
Zgłaszania Chorób Zwierząt.

(3) Podgrupa weterynaryjna zaleciła zatem odpowiednią zmianę decyzji nr 1/2001 Wspólnego Komitetu
WE–Wyspy Owcze (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W decyzji nr 1/2001 Wspólnego Komitetu WE–Wyspy Owcze wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 dodaje się ustęp w następującym brzmieniu:

„3. Wyspy Owcze wdrażają dyrektywę Rady 82/894/EWG (*) i biorą udział w Systemie Zgłaszania
Chorób Zwierząt (ADNS). Praktyczne postanowienia dotyczące udziału Wysp Owczych są ustalane
między urzędnikami Komisji i Wysp Owczych.

___________
(*) Dz.U. L 378 z 31.12.1982, str. 58.”;
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(1) Dz.U. L 305 z 30.11.1999, str. 26.
(2) Dz.U. L 46 z 16.2.2001, str. 24.



2) w art. 11 ust. 1 akapit trzeci otrzymuje następujące brzmienie:

„Zgodnie z art. 15 dyrektywy 93/53/EWG Wyspy Owcze przedłożyły podgrupie weterynaryjnej plan
interwencyjny. Zgodnie z art. 6 dyrektywy 93/53/EWG plan interwencyjny zawiera plan usunięcia. Plan
interwencyjny wraz z planem usunięcia przedłożone we wrześniu 2004 r. zostały zatwierdzone wraz
z procedurami szczepienia ustalonymi w tym planie. Późniejsze uaktualnienia przedkłada się Komisji do
zatwierdzenia po zawiadomieniu Państw Członków w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś-
ciowego i Zdrowia Zwierząt.”;

3) w art. 11 skreśla się ust. 2.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2005 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu
Pierre FAUCHERAND

Przewodniczący
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