
DECYZJA KOMISJI

z dnia 25 lipca 2006 r.

zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/733/WE i 2006/7/WE dotyczące niektórych środków
ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3302)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/521/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
weterynaryjnych 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 nr 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) Z uwagi na pojawienie się ogniska ptasiej grypy spowo-
dowanej wysoce chorobotwórczym szczepem wirusa
H5N1 w południowo-wschodniej Azji w grudniu
2003 r. Komisja przyjęła szereg środków ochronnych
w odniesieniu do ptasiej grypy. Środki te obejmowały
w szczególności decyzję Komisji 2005/692/WE z dnia
6 października 2005 r. dotyczącą niektórych środków
ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy
w niektórych państwach trzecich (3), decyzję Komisji
2005/733/WE z dnia 19 października 2005 r. dotyczącą
niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podej-
rzenia wystąpienia wysoce zjadliwej ptasiej grypy
w Turcji i uchylającą decyzję 2005/705/WE (4) oraz
decyzję Komisji 2006/7/WE z dnia 9 stycznia 2006 r.
dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu
do przywozu piór z niektórych państw trzecich (5).

(2) Decyzja Komisji 2005/759/WE z dnia 27 października
2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych
w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków
w niektórych państwach trzecich oraz przemieszczania
z państw trzecich ptaków towarzyszących swoim właści-
cielom (6) oraz decyzja Komisji 2005/760/WE z dnia
27 października 2005 r. dotycząca niektórych środków
ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy
ptaków w określonych państwach trzecich w zakresie
przywozu ptaków żyjących w niewoli (7) ustanawiają
niektóre środki ochronne dotyczące przywozu z państw
trzecich nieprzetworzonych piór, ptaków innych niż
drób oraz ptaków towarzyszących swoim właścicielom.

(3) W celu zapewnienia jasności i przejrzystości należy skre-
ślić przepisy zawarte w decyzji 2005/692/WE dotyczące
tych przywozów. Ponadto należy skreślić wszelkie odnie-
sienia do przywozu produktów wytworzonych przed
dniem 1 stycznia 2004 r., jako że produkty te były
składowane w chłodni przez ponad dwa lata,
w związku z czym większość zapasów powinna do tej
pory zostać wyczerpana. Ustanowiony zostanie okres
przejściowy pozwalający przedsiębiorstwom na usunięcie
wszelkich pozostałych zapasów.

(4) Decyzję 2005/692/WE stosuje się do dnia 30 września
2006 r. Jednakże w związku z tym, że w południowo-
wschodniej Azji i w Chinach występują nadal ogniska
azjatyckiego szczepu wirusa ptasiej grypy, stosowanie
tej decyzji należy przedłużyć do dnia 31 grudnia 2007 r.

(5) Decyzję 2005/733/WE stosuje się do dnia 31 lipca
2006 r. Jednakże w przedmiotowym regionie nadal
występują ogniska azjatyckiego szczepu wirusa ptasiej
grypy. Dlatego stosowanie tej decyzji należy przedłużyć
do dnia 31 grudnia 2006 r.

(6) W celu zachowania przejrzystości wspólnotowych prze-
pisów prawnych należy nieznacznie zmienić tytuł decyzji
2006/7/WE, aby uściślić, że ma ona zastosowanie wobec
wszystkich państw trzecich.
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(7) Od czasu podjęcia decyzji 2006/7/WE Komisja poddała
weryfikacji istniejące stałe środki wspólnotowe dotyczące
przywozu piór, w szczególności stosowne przepisy doty-
czące wymagań przywozowych dla piór nieprzetworzo-
nych określone w rozdziale VIII załącznika VIII do
rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawia-
jącego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocz-
nych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do
spożycia przez ludzi (1). Powyższa procedura ustawoda-
wcza nie została jednak zakończona.

(8) Decyzję 2006/7/WE stosuje się do dnia 31 lipca 2006 r.
Jednakże ostatnio w szeregu państw trzecich kilkakrotnie
odnotowano nowe przypadki ptasiej grypy, zarówno
w stadach drobiu, jak i wśród dzikiego ptactwa. Dlatego
okres stosowania decyzji należy przedłużyć do dnia
31 grudnia 2006 r.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje
2005/692/WE, 2005/733/WE i 2006/7/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2005/692/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 skreśla się ust. 2 i 3;

2) skreśla się art. 4;

3) w art. 7 datę „30 września 2006 r.” zastępuje się datą
„31 grudnia 2007 r.”.

Artykuł 2

W art. 6 decyzji 2005/733/WE datę „31 lipca 2006 r.” zastę-
puje się datą „31 grudnia 2006 r.”.

Artykuł 3

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

1) tytuł otrzymuje następujące brzmienie:

„Decyzja Komisji 2006/7/WE z dnia 9 stycznia 2006 r.
dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu
do przywozu piór z państw trzecich”;

2) w art. 4 datę „31 lipca 2006 r.” zastępuje się datą
„31 grudnia 2006 r.”.

Artykuł 4

Państwa członkowskie podejmują natychmiastowe środki w celu
zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podają je do
wiadomości publicznej. Niezwłocznie informują o nich Komisję.

Artykuł 5

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 27 lipca 2006 r.

Artykuł 1 ust. 1 stosuje się od dnia 1 października 2006 r.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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