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KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 5 kwietnia 2006 r.

zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby
niebieskiego języka we Włoszech

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1260)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/268/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada
2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli
i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej
art. 8 ust. 3 lit. c) i art. 19 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2000/75/WE ustanawia zasady kontroli
i środki zwalczania choroby niebieskiego języka we
Wspólnocie, w tym także określa strefy ochrony
i nadzoru oraz zakaz opuszczania tych stref przez zwie-
rzęta.

(2) Decyzja Komisji 2005/393/WE z dnia 23 maja 2005 r.
w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do
choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących
przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy (2) przewi-
duje wyznaczenie ogólnych obszarów geograficznych, na
których państwa członkowskie ustanawiają strefy
ochrony i nadzoru („strefy zamknięte”) w związku
z chorobą niebieskiego języka.

(3) Władze Włoch poinformowały Komisję, że
w prowincjach Livorno oraz Piza od kwietnia 2005 r.
nie wystąpił wirus choroby.

(4) Te prowincje należy zatem uznać za wolne od choroby
niebieskiego języka oraz, na podstawie uzasadnionego
wniosku przedłożonego przez władze Włoch, skreślić
z wykazu obszarów ze strefami zamkniętymi.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2005/393/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do decyzji 2005/393/WE w części dotyczącej
Strefy B, w wierszu odnoszącym się do Toskanii, skreśla się
wyrazy „Pisa” oraz „Livorno”.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od następnego dnia po jej opubli-
kowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 kwietnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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decyzją 2005/828/WE (Dz.U. L 311 z 26.11.2005, str. 37).


