
DECYZJA KOMISJI

z dnia 19 grudnia 2007 r.

zmieniająca decyzję 2007/25/WE w odniesieniu do przedłużenia jej okresu stosowania

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6395)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/876/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie
wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do prze-
mieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym,
i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (1), w szczególności
jego art. 18,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzję Komisji 2007/25/WE z dnia 22 grudnia 2006 r.
dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu
do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania
do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących
swoim właścicielom (2) stosuje się do dnia 31 grudnia
2007 r.

(2) Ogniska ptasiej grypy wywołane wysoce zjadliwym
szczepem wirusa grypy ptaków H5N1 nadal jednak
wykrywa się regularnie w niektórych państwach człon-
kowskich Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE).
Choroba ta nie została zatem jeszcze zwalczona. Ponadto
w dalszym ciągu w różnych krajach na całym świecie
zdarzają się przypadki zarażenia ludzi, a nawet zgony
wywołane bliskim kontaktem z zarażonymi ptakami.

(3) W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wirusa ptasiej
grypy wskutek przemieszczania z krajów trzecich do

Wspólnoty ptaków domowych, należy przedłużyć okres
stosowania decyzji 2007/25/WE do dnia 31 grudnia
2008 r.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2007/25/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 6 decyzji 2007/25/WE datę „31 grudnia 2007 r.” zastę-
puje się datą „31 grudnia 2008 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 245/2007 (Dz.U. L 73
z 13.3.2007, str. 9).

(2) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, str. 29.


