
DECYZJA KOMISJI

z dnia 28 lutego 2006 r.

zmieniająca decyzję 2006/7/WE w odniesieniu do rozszerzenia listwy państw i przedłużenia okresu
stosowania tej decyzji

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 619)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/183/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

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 (1), 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,
w tym nieprzetworzonymi piórami.

(2) W następstwie wybuchu bardzo poważnej epidemii
ptasiej grypy spowodowanej wysoce zjadliwym szczepem
wirusa grypy H5N1 w wielu państwach południowo-
wschodniej Azji począwszy od grudnia 2003 r., Komisja
przyjęła kilka środków ochronnych związanych z ptasią
grypą mając na uwadze fakt, że choroba stanowi również
znaczące zagrożenie dla zdrowia publicznego.

(3) Zgodnie z decyzją Komisji 2006/7/WE z dnia 9 stycznia
2006 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych
w odniesieniu do przywozu piór z niektórych państw
trzecich (2) zawieszono przywóz nieprzetworzonych
piór i ich części z kilku państw trzecich. Państwa te
wymieniono w Załączniku do decyzji 2006/7/WE.
Wspomnianą decyzję stosuje się do dnia 30 kwietnia
2006 r.

(4) Liczba państw trzecich, w których stwierdzono lub
podejrzewa się istnienie ognisk ptasiej grypy, wzrosła
w ostatnim czasie. Okazuje się, że choroba jest przeno-
szona do tych państw przez ptaki wędrowne.

(5) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
w wydanej przez siebie Opinii naukowej na temat ptasiej
grypy w kontekście zdrowia i dobrostanu zwierząt przyjętej
w dniach 13–14 września 2005 r. uznał, że w celu ogra-
niczenia możliwego ryzyka związanego
z rozprzestrzenianiem się ptasiej grypy zarówno
o niskiej, jak i o wysokiej zjadliwości poprzez pióra,
powinny one być odpowiednio przetworzone, zanim
staną się przedmiotem wymiany handlowej. Opinia ta
została wydana, zanim wysoce zjadliwy wirus ptasiej
grypy H5N1 wykazał tendencję do rozprzestrzeniania
się na skalę globalną.

(6) W świetle opinii EFSA oraz zaistniałej sytuacji nadzwy-
czajnej Komisja ma zamiar dokonać przeglądu istnieją-
cych stałych środków wspólnotowych dotyczących przy-
wozu piór, w szczególności przepisów rozporządzenia
(WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy
sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez
ludzi (3), które ustanawia wymóg przywozu produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich
w taki sposób, by nie stanowiły one ryzyka dla zdrowia
publicznego czy zdrowia zwierząt. Rozdział VIII załącz-
nika VIII do tego rozporządzenia określa wymogi doty-
czące wprowadzania do obrotu piór i części piór.
Niemniej jednak, dla osiągnięcia pełnej harmonizacji
w tym obszarze na szczeblu wspólnotowym, należałoby
również wprowadzić przywozowe świadectwa zdrowia
dla piór i części piór oraz sporządzić listę państw trze-
cich, z których państwa członkowskie dopuszczają
przywóz tych produktów ubocznych pochodzenia zwie-
rzęcego.

(7) Ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się wysoce
zjadliwego wirusa ptasiej grypy H5N1 w ciągu ostatnich
miesięcy, wobec ryzyka sprowadzenia ptasiej grypy do
Wspólnoty poprzez nieprzetworzone pióra oraz ze
względu na zwiększone środki ochrony osób zajmują-
cych się przywożonymi przesyłkami, a także
w oczekiwaniu na przegląd rozdziału VIII załącznika
VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, decyzja
2006/7/WE powinna być stosowana do dnia 31 lipca
2006 r. Właściwe jest również tymczasowe zawieszenie
przywozu nieprzetworzonych piór i ich części ze wszyst-
kich państw trzecich, bez uszczerbku dla wszelkich
innych istniejących ograniczeń przywozowych spowodo-
wanych wysoce zjadliwą ptasią grypą.
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(1) 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).

(2) Dz.U. L 5 z 10.1.2006, str. 17.

(3) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 208/2006 (Dz.U. L 36
z 8.2.2006, str. 25).



(8) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2006/7/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2006/7/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 datę „30 kwietnia 2006 r.” zastępuje się datą
„31 lipca 2006 r.”;

2) w Załączniku wprowadza się zmiany zgodnie
z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Państwa członkowskie niezwłocznie podejmują środki
niezbędne do zastosowania się do niniejszej decyzji,
a następnie podają je do wiadomości publicznej. Informują
o tym niezwłocznie Komisję.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Załącznik do decyzji 2006/7/WE otrzymuje następujące brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK

Państwa wymienione w art. 1 i 2 niniejszej decyzji:

Wszystkie państwa trzecie.”.
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