
DECYZJA KOMISJI

z dnia 22 grudnia 2006 r.

zatwierdzająca niektóre plany interwencyjne w celu zwalczania klasycznego pomoru świń na mocy
dyrektywy Rady 2001/89/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6858)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/19/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

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

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

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23
października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwal-
czania klasycznego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 22
ust. 3 akapit drugi oraz art. 29 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2001/89/WE określa środki kontroli
w przypadku ogniska klasycznego pomoru świń oraz
określone środki zapobiegawcze mające na celu zwięk-
szenie świadomości oraz przygotowanie właściwych
organów i społeczności rolniczej na wypadek tej
choroby. Zgodnie ze wspomnianą dyrektywą plany inter-
wencyjne państw członkowskich w celu zwalczania
klasycznego pomoru świń mają być zatwierdzone przez
Komisję.

(2) Następnie decyzja Komisji 2004/431/WE z dnia 29
kwietnia 2004 r. zatwierdzająca niektóre plany interwen-
cyjne w celu zwalczania klasycznego pomoru świń (2)
zatwierdziła te plany interwencyjne dla Republiki
Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty,
Polski, Słowenii i Słowacji, i państwa te są wymienione
w załączniku do tej decyzji.

(3) Bułgaria i Rumunia mają przystąpić do Wspólnoty dnia
1 stycznia 2007 r. Odpowiednio, Bułgaria i Rumunia
przedłożyły Komisji do zatwierdzenia swoje plany inter-
wencyjne w celu zwalczania klasycznego pomoru świń.

(4) Wspomniane plany interwencyjne, zmienione przez
Bułgarię i Rumunię zgodnie z sugestiami sformułowa-
nymi podczas ich oceny, spełniają kryteria określone
w dyrektywie 2001/89/WE i pozwalają na osiągnięcie
zamierzonych celów tej dyrektywy, pod warunkiem że
będą regularnie uaktualniane i skutecznie wdrażane,
w związku z czym należy je zatwierdzić.

(5) Dla zachowania jasności prawodawstwa wspólnotowego
należy uchylić decyzję 2004/431/WE i zastąpić ją
niniejszą decyzją.

(6) Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią
Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zatwierdza się plany interwencyjne w celu zwalczania klasycz-
nego pomoru świń przedłożone Komisji przez Bułgarię dnia
7 listopada 2006 r.

Artykuł 2

Zatwierdza się plany interwencyjne w celu zwalczania klasycz-
nego pomoru świń przedłożone Komisji przez Rumunię dnia
9 listopada 2006 r.

Artykuł 3

W załączniku określono wykaz państw członkowskich, których
plany interwencyjne w celu zwalczania klasycznego pomoru
świń zostały zatwierdzone na mocy dyrektywy 2001/89/WE.
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(1) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa ostatnio zmieniona
Aktem Przystąpienia z 2004 r.

(2) Dz.U. L 154 z 30.4.2004, str. 41.



Artykuł 4

Uchyla się decyzję 2004/431/WE.

Artykuł 5

Niniejszą decyzję stosuje się z zastrzeżeniem oraz z dniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Bułgarii
i Rumunii.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

Wykaz państw członkowskich, o których mowa w art. 3

Kod Państwo

BG Bułgaria

CY Cypr

CZ Republika Czeska

EE Estonia

HU Węgry

LV Łotwa

LT Litwa

MT Malta

PL Polska

RO Rumunia

SI Słowenia

SK Słowacja
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