
DECYZJA KOMISJI

z dnia 6 grudnia 2007 r.

zmieniająca decyzje 2005/731/WE i 2005/734/WE w odniesieniu do przedłużenia ich okresów
stosowania

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5887)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/803/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,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzje Komisji: 2005/731/WE z dnia 17 października
2005 r. ustanawiająca dodatkowe wymogi dla nadzoru
obecności ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa (2) oraz
2005/734/WE z dnia 19 października 2005 r. ustana-
wiająca środki bezpieczeństwa biologicznego w celu
zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej
grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A
podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne
ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczes-
nego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (3)
wygasają w dniu 31 grudnia 2007 r.

(2) Jednakże ponieważ ogniska wysoce zjadliwej grypy
ptaków podtypu H5N1 wystąpiły ostatnio we Wspól-
nocie wśród drobiu i dzikiego ptactwa oraz nadal wystę-
pują w krajach trzecich, właściwe jest przedłużenie mocy
tych decyzji.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje
2005/731/WE i 2005/734/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 4 decyzji 2005/731/WE datę „31 grudnia 2007 r.” zastę-
puje się datą „31 grudnia 2008 r.”.

Artykuł 2

W art. 4 decyzji 2005/734/WE datę „31 grudnia 2007 r.” zastę-
puje się datą „31 grudnia 2008 r.”.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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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 274 z 20.10.2005, str. 93. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2007/105/WE (Dz.U. L 46 z 16.2.2007, str. 54).

(3) Dz.U. L 274 z 20.10.2005, str. 105. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2007/105/WE.


