
DECYZJA KOMISJI

z dnia 25 października 2006 r.

uchylająca decyzję 2004/262/WE w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do
zarejestrowanych koni pochodzących z Republiki Południowej Afryki

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5020)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/724/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,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2004/211/WE z dnia 6 stycznia 2004 r.
ustanawiająca wykaz państw trzecich oraz części ich tery-
toriów, z których państwa członkowskie dopuszczają
przywóz żywych zwierząt z rodziny koniowatych,
nasienia, komórek jajowych i zarodków koni oraz zmie-
niająca decyzje 93/195/EWG i 94/63/WE (2) zezwalała,
po spełnieniu pewnych warunków, na odprawę czasową
i przywóz zarejestrowanych koni pochodzących
z Republiki Południowej Afryki.

(2) Decyzja Komisji 2004/262/WE z dnia 17 marca 2004 r.
w sprawie niektórych środków ochronnych
w odniesieniu do koni zarejestrowanych pochodzących
z Afryki Południowej (3) została przyjęta w związku
z ogniskiem afrykańskiego pomoru koni zgłoszonym
u koni hodowanych w okręgu zagrożonym afrykańskim
pomorem koni w Prowincji Przylądkowej Zachodniej.

(3) W marcu 2005 r. Komisja przeprowadziła misję wetery-
naryjną inspekcji sanitarnej zwierząt w Republice Połud-
niowej Afryki, w tym szczególnie w Prowincji Przyląd-
kowej Zachodniej, aby ocenić środki podejmowane
w celu ograniczenia ognisk afrykańskiego pomoru koni.
Od dnia 28 marca 2004 r. nie zanotowano dalszych
przypadków występowania tej choroby.

(4) Republika Południowej Afryki poinformowała Komisję
o zadawalającym wyniku badań podatnej fauny, które
przeprowadzono w celu upewnienia się co do braku
występowania wirusa w tym obszarze.

(5) Należy zatem zaprzestać stosowania środków ochron-
nych i uchylić decyzję 2004/262/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Uchyla się decyzję 2004/262/WE.

Artykuł 2

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

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 października 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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