
DECYZJA KOMISJI

z dnia 22 grudnia 2006 r.

zmieniająca decyzję 2005/760/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do
wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przywozu ptaków innych niż drób do Wspólnoty

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6969)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/21/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca
1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych
mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym
niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie
wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej
art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca
1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli
weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty
z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG,
90/425/EWG oraz 90/675/EWG (2), w szczególności jej
art. 18 ust. 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 (3), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Z uwagi na pojawienie się ogniska grypy ptaków spowo-
dowanej wysoce chorobotwórczym szczepem wirusa
w południowo-wschodniej Azji w 2004 r., Komisja przy-
jęła szereg środków ochronnych w odniesieniu do tej
choroby. Do środków tych zalicza się przede wszystkim
decyzję Komisji 2005/760/WE z dnia 27 października
2005 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych
odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków
w określonych państwach trzecich w zakresie przywozu
ptaków żyjących w niewoli (4). Decyzję Komisji
2005/760/WE stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r.

(2) W dniu 27 października 2006 r. panel ds. zdrowia
i warunków hodowli zwierząt (AHAW) Europejskiego
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął
opinię naukową w sprawie zagrożenia dla zdrowia
i warunków hodowli zwierząt w związku z przywozem
do Wspólnoty dzikiego ptactwa innego niż drób (zwaną
dalej „opinią”). Opinia stała się oficjalnie dostępna w dniu
14 listopada 2006 r.

(3) W opinii określono szereg obszarów, których udoskona-
lenie mogłoby znacznie zmniejszyć wszelkie rozpoznane
zagrożenia dla zdrowia związane z przywozem ptactwa
innego niż drób. Opinia zwraca w szczególności uwagę
na zagrożenie rozprzestrzenienia się chorób wirusowych
takich jak grypa ptaków czy rzekomy pomór drobiu
poprzez przywóz ptactwa innego niż drób oraz określa
dostępne narzędzia i możliwości, które mogą zmniejszyć
rozpoznane zagrożenia dla zdrowia zwierząt związane
z przywozem takiego ptactwa. Ponieważ opinia naukowa
wyznaczy kierunek dla przyszłej polityki UE dotyczącej
zdrowia zwierząt i aspektów przywozu związanych z ich
dobrostanem, ważne jest, by należycie ocenić wkład
naukowy uzyskany przez Komisję poprzez uważne
rozpatrzenie przedstawionych w opinii wniosków
i zaleceń, w celu ustanowienia spójnego systemu dla
takich przywozów.

(4) Komisja rozpoczęła ocenę opinii w odniesieniu do
środków ustanowionych w decyzji 2005/760/WE
natychmiast po jej opublikowaniu, a pierwsza analiza
opinii oraz możliwe zmiany tych środków miały miejsce
na posiedzeniu grupy roboczej ekspertów w ramach
Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt w dniu 14 listopada 2006 r. oraz
na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś-
ciowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 27 listopada 2006 r.
Jednakże wobec obecnego stanu zdrowia zwierząt na
świecie w kontekście grypy ptaków, w celu umożliwienia
państwom członkowskim (jak to stwierdziły na posie-
dzeniu w dniu 27 listopada 2006 r.) i Komisji,
w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, ukoń-
czenie oceny i przygotowanie środków do ustanowienia,
należy utrzymać w mocy ograniczenia wprowadzone
decyzją 2005/760/WE przez krótki okres przejściowy.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2005/760/WE.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,
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(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
L 315 z 19.11.2002, str. 14).

(2) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona
Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(3) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1). Sprostowanie w Dz.U.
L 191 z 28.5.2004, str. 1.

(4) Dz.U. L 285 z 28.10.2005, str. 60. Decyzja zmieniona decyzją
2005/862/WE.



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 6 decyzji 2005/760/WE datę „31 grudnia 2006 r.” zastę-
puje się datą „31 marca 2007 r.”.

Artykuł 2

Państwa członkowskie podejmują natychmiastowe środki w celu
zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podają je do
wiadomości publicznej. Informują o tym niezwłocznie Komisję.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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