
DECYZJA KOMISJI

z dnia 28 lipca 2006 r.

dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wystąpienia wysoce
zjadliwej grypy ptaków w Chorwacji

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3352)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/533/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
weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty
z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG,
90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej
art. 18 ust. 1, 3 i 7,

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 (2), w szczególności jej art. 22 ust. 1, 5 i 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 przeniesienia
czynnika chorobotwórczego za pośrednictwem między-
narodowego handlu drobiem i innymi ptakami lub wyro-
bami z ptaków.

(2) 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 zakres środków ochronnych
w odniesieniu do ptasiej grypy. Do środków tych zalicza
się przede wszystkim decyzję Komisji 2005/758/WE
z dnia 27 października 2005 r. dotyczącą niektórych
środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia

wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Chorwacji
i uchylającą decyzję 2005/749/WE (3). Wspomniana
decyzja przewiduje, że państwa członkowskie zobowią-
zane są zawiesić przywóz z niektórych części Chorwacji
żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, hodowla-
nych i dzikich ptaków łownych oraz niektórych innych
żywych ptaków, w tym ptaków domowych oraz jaj wylę-
gowych tych gatunków, jak również niektórych wyrobów
z ptaków. Decyzję 2005/758/WE stosuje się do dnia 31
lipca 2006 r.

(3) Chorwacja zawiadomiła Komisję, że właściwe organy
tego kraju stosują aktualnie środki ochronne równo-
ważne środkom ochronnym stosowanym przez właściwe
organy państw członkowskich, zgodnie z decyzją Komisji
2006/115/WE z dnia 17 lutego 2006 r. dotyczącą
niektórych środków ochronnych w odniesieniu do
wysoce zjadliwej grypy ptaków wśród dzikiego ptactwa
we Wspólnocie oraz uchylającą decyzje 2006/86/WE,
2006/90/WE, 2006/91/WE, 2006/94/WE,
2006/104/WE i 2006/105/WE (4).

(4) Ponadto Chorwacja zawiadomiła Komisję, że
niezwłocznie przekaże Komisji informacje o wszelkich
zmianach w przyszłości dotyczących sytuacji zdrowotnej
zwierząt w Chorwacji, w tym przede wszystkim infor-
macje dotyczące nowych ognisk ptasiej grypy, która
może wystąpić u dzikich ptaków. Komisja niezwłocznie
powiadomi państwa członkowskie i przekaże im
wszystkie informacje otrzymane od władz Chorwacji.

(5) W świetle tych środków ochronnych zastosowanych
przez właściwe organy Chorwacji oraz zobowiązania się
Chorwacji do niezwłocznego powiadomienia Komisji
o wszelkich zmianach w przyszłości dotyczących sytuacji
zdrowotnej zwierząt w odniesieniu do ptasiej grypy,
środki ochronne mające zastosowanie w prawodawstwie
wspólnotowym dotyczące ognisk ptasiej grypy w tym
kraju powinny zostać zmienione w celu umożliwienia
przywozu z tych części Chorwacji, dla których właściwe
organy Chorwacji nie ustanowiły równoważnych
środków ochronnych zgodnie z decyzją 2006/115/WE
po potwierdzeniu wystąpienia ptasiej grypy spowodo-
wanej wysoce chorobotwórczym szczepem wirusa
H5N1 u dzikich ptaków.
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i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

(3) Dz.U. L 285 z 28.10.2005, str. 50. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2006/405/WE (Dz.U. L 158 z 10.6.2006, str. 14).

(4) Dz.U. L 48 z 18.2.2006, str. 28. Decyzja zmieniona decyzją
2006/277/WE (Dz.U. L 103 z 12.4.2006, str. 29).



(6) Decyzja Komisji 2005/432/WE z dnia 3 czerwca 2005 r.
ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia
publicznego oraz wzory świadectw na przywóz wyrobów
mięsnych do spożycia przez ludzi z państw trzecich
i uchylająca decyzje 97/41/WE, 97/221/WE
i 97/222/WE (1) ustanawia wykaz państw trzecich,
które mogą otrzymać zezwolenie państw członkowskich
na przywóz niektórych produktów mięsnych i ustanawia
systemy obróbki uznane za skuteczne
w unieszkodliwianiu danych czynników chorobotwór-
czych. W celu uniknięcia ryzyka przenoszenia chorób
za pośrednictwem tych produktów, w zależności od
sytuacji zdrowotnej kraju pochodzenia i gatunków,
z których otrzymano wyrób, należy zastosować odpo-
wiednią obróbkę. W związku z tym wydaje się stosowne
utrzymanie zezwolenia na przywóz wyrobów z mięsa
dzikich ptaków łownych pochodzących z Chorwacji
i poddanych całościowej obróbce w temperaturze co
najmniej 70oC.

(7) Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną
w Chorwacji i krajach sąsiadujących oraz ciągle istniejące
ryzyko wystąpienia ptasiej grypy, środki ochronne prze-
widziane w niniejszej decyzji należy stosować do dnia
31 grudnia 2006 r.

(8) Dla zachowania jasności i spójności prawodawstwa
wspólnotowego należy uchylić decyzję 2005/758/WE
i zastąpić ją niniejszą decyzją.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Państwa członkowskie zawieszają przywóz z tej części Chor-
wacji, o której mowa w Załączniku do niniejszej decyzji:

a) żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych
i dzikich ptaków łownych, żywych ptaków innych niż
drób, zgodnie z art. 1 tiret trzecie decyzji Komisji
2000/666/WE (2), w tym ptaków towarzyszących swoim
właścicielom (ptaki domowe) oraz jaj wylęgowych tych
gatunków;

b) świeżego mięsa dzikich ptaków łownych;

c) przetworów i wyrobów mięsnych składających się z lub
zawierających mięso dzikich ptaków łownych;

d) surowej karmy dla zwierząt domowych oraz nieprzetworzo-
nych surowców paszowych zawierających jakiekolwiek
części dzikich ptaków łownych; oraz

e) niespreparowanych trofeów myśliwskich z jakichkolwiek
ptaków.

Artykuł 2

W drodze odstępstwa od art. 1 lit. c) państwa członkowskie
zezwalają na przywóz przetworów i wyrobów mięsnych skła-
dających się z lub zawierających mięso dzikich ptaków
łownych, pod warunkiem że mięso to zostało poddane przy-
najmniej jednej ze szczególnych metod obróbki określonych
w pkt B, C lub D w części 4 załącznika II do decyzji
2005/432/WE.

Artykuł 3

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 4

Uchyla się decyzję 2005/758/WE.

Artykuł 5

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 151 z 14.6.2005, str. 3. Decyzja zmieniona decyzją
2006/330/WE (Dz.U. L 121 z 6.5.2006, str. 43).

(2) Dz.U. L 278 z 31.10.2000, str. 26.



ZAŁĄCZNIK

Część terytorium Chorwacji, o której mowa w art. 1

Kod ISO kraju Nazwa kraju Część terytorium

HR Chorwacja W Chorwacji: wszystkie obszary terytorium Chorwacji, w odniesieniu
do których właściwe organy Chorwacji oficjalnie stosują środki
ochronne, równoważne do środków ustanowionych w decyzji
2006/115/WE.
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