
DECYZJA KOMISJI

z dnia 27 września 2007 r.

zmieniająca decyzję 2006/805/WE w odniesieniu do przedłużenia jej okresu stosowania

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4460)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/631/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 89/662/EWG z dnia 11 grudnia
1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu
wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku
wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na skutek wystąpienia w niektórych państwach człon-
kowskich (3) ognisk klasycznego pomoru świń przyjęto
decyzję Komisji 2006/805/WE z dnia 24 listopada
2006 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia
zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń
w niektórych państwach członkowskich. Decyzja ta usta-
nawia niektóre środki zwalczania klasycznego pomoru
świń w tych państwach członkowskich.

(2) Decyzję 2006/805/WE stosuje się w okresie dziewięciu
miesięcy od dnia wejścia w życie Traktatu
o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii. W świetle ogólnej
sytuacji związanej z występowaniem klasycznego
pomoru świń w innych regionach Bułgarii, Francji,
Niemiec, Słowacji oraz Węgier właściwym jest przedłu-

żenie okresu obowiązywania decyzji 2006/805/WE do
dnia 31 lipca 2008 r.

(3) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić
decyzję 2006/805/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Artykuł 14 decyzji 2006/805/EWG otrzymuje następujące
brzmienie:

„Artykuł 14

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 lipca 2008 r.”

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 września 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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