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KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 stycznia 2006 r.

zmieniająca decyzję 2005/731/WE ustanawiającą dodatkowe wymogi dla nadzoru obecności ptasiej
grypy wśród dzikiego ptactwa

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 135)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/52/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) Z 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., Komisja przyjęła
niektóre środki ochronne w odniesieniu do ptasiej grypy.

(3) Ponadto od 2002 r. w Państwach Członkowskich wpro-
wadza się programy nadzoru w odniesieniu do ptasiej
grypy u drobiu i dzikiego ptactwa.

(4) Ostatnio Komisja przyjęła decyzję 2005/732/WE (3)
w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia
przez Państwa Członkowskie badań na obecność ptasiej
grypy u drobiu i dzikiego ptactwa.

(5) Zgodnie z decyzją Komisji 2005/731/WE z dnia
17 października 2005 r. ustanawiającą dodatkowe
wymogi dla nadzoru obecności ptasiej grypy wśród
dzikiego ptactwa (4), która ma zastosowanie do dnia 31
stycznia 2006 r., Państwa Członkowskie uwzględniają
w swoich programach również nadzór i badania labora-
toryjne dotyczące nadmiernej śmiertelności lub istotnych
ognisk choroby u dzikiego ptactwa.

(6) Sytuacja epidemiologiczna wymaga przedłużenia stoso-
wanych w Państwach Członkowskich środków nadzoru,
a zatem należy przedłużyć w pierwszej kolejności stoso-
wanie wymogów dodatkowych do końca 2006 r.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2005/731/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 4 decyzji 2005/731/WE datę „31 stycznia 2006 r.”
zastępuje się datą „31 grudnia 2006 r.”.
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(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
L 315 z 19.11.2002, str. 14).

(2) Dz.U. L 167 z 22.6.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003,
str. 1).

(3) Dz.U. L 274 z 20.10.2005, str. 95.
(4) Dz.U. L 274 z 20.10.2005, str. 93.



Artykuł 2

Państwa Członkowskie wprowadzają zmiany do ustawodawstwa krajowego w celu zapewnienia zgodności
z niniejszą decyzją oraz bezzwłocznie informują społeczeństwo o przyjętych środkach. Niezwłocznie infor-
mują o tych środkach Komisję.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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