
DECYZJA KOMISJI

z dnia 13 grudnia 2006 r.

zmieniająca decyzję Komisji 2005/176/WE w sprawie ustanowienia skodyfikowanej formy i kodów
zgłaszania chorób zwierząt zgodnie z dyrektywą Rady 82/894/EWG

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6437)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/924/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego art. 56,

uwzględniając dyrektywę Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia
1982 r. w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspól-
nocie (1), w szczególności jej art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2005/176/WE ustanawia skodyfikowaną
formę i kody zgłaszania chorób zwierząt na mocy dyrek-
tywy 82/894/EWG (2).

(2) W związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii należy
dostosować decyzję 2005/176/WE.

(3) Decyzja nr 1/2001 Wspólnego Komitetu WE–Wyspy
Owcze z dnia 31 stycznia 2001 r. ustanawiającą zasady
wdrażania Protokołu w sprawie zagadnień weterynaryj-
nych uzupełniającego Umowę między Wspólnotą Euro-
pejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem
lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony (3), stanowi,
że Wyspy Owcze wezmą udział w Systemie Zgłaszania
Chorób Zwierzęcych (ADNS).

(4) Wyspy Owcze przedłożyły Komisji listę regionów, którą
będą stosowały w systemie ADNS. Regiony te należy
zatem uwzględnić w decyzji 2005/176/WE.

(5) Hiszpania dostosowała nazwy i granice swoich regionów
weterynaryjnych. Dostosowanie regionów w Hiszpanii
dotyczy systemu ADNS określonego w decyzji
2005/176/WE. Nowe regiony powinny zatem zastąpić
obecnie istniejące jednostki w systemie ADNS.

(6) W maju 2005 r. Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt
(OIE) przyjęła na swoim Zgromadzeniu Ogólnym zmie-
niony rozdział dotyczący grypy ptaków, zgodnie
z którym od dnia 1 stycznia 2006 r. obowiązkowe jest
powiadamianie OIE o wystąpieniu zarówno wysoce zjad-
liwej grypy ptaków, jak i nisko zjadliwej grypy ptaków.
Aby umożliwić odróżnienie w systemie ADNS zgłoszeń
ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków od zgłoszeń
ognisk nisko zjadliwej grypy ptaków, należy przyporząd-
kować tym chorobom różne kody.

(7) Ponadto, aby umożliwić odróżnienie w systemie ADNS
zgłoszeń ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków
u dzikiego ptactwa od zgłoszeń odnoszących się do
drobiu domowego, należy przyporządkować tym
osobnym przypadkom różne kody.

(8) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić
decyzję 2005/176/WE.

(9) W celu ochrony poufności przekazywanych danych
załączniki do niniejszej decyzji nie powinny być publi-
kowane.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ :

Artykuł 1

W decyzji 2005/176/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) Załączniki IV, V i X/11 zastępuje się tekstem określonym
w załączniku I do niniejszej decyzji.

2) Tekst załącznika II do niniejszej decyzji wprowadza się do
załącznika X.
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(1) Dz.U. L 378 z 31.12.1982, str. 58. Dyrektywa ostatnio zmieniona
decyzją 2004/216/WE (Dz.U. L 67 z 5.3.2004, str. 27).

(2) Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 40.
(3) Dz.U. L 46 z 16.2.2001, str. 24. Decyzja zmieniona decyzją

nr 2/2005 (Dz.U. L 8 z 13.1.2006, str. 46).



Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Wpis Bułgarii i Rumunii do załączników IV i X do decyzji 2005/176/WE obowiązuje pod warunkiem
wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii i w dniu jego wejścia w życie.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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