
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 607/2008

z dnia 26 czerwca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt
dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące

takiego przywozu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca
1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli
weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty
z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG,
90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej
art. 10 ust. 3 akapit drugi oraz art. 10 ust. 4 akapit pierwszy,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca
1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt
regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia,
komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami doty-
czącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasa-
dach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrekty-
wy 90/425/EWG (2), w szczególności jej art. 18 ust. 1 tiret
czwarte,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 318/2007 (3) ustano-
wiono warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przy-
wozu do Wspólnoty niektórych rodzajów ptaków innych
niż drób oraz warunki kwarantanny dotyczące takiego
przywozu.

(2) Załącznik V do powyższego rozporządzenia określa
wykaz miejsc i stacji kwarantanny zatwierdzonych
przez właściwe organy państw członkowskich dla

celów przywozu niektórych rodzajów ptaków innych
niż drób.

(3) Portugalia przeprowadziła przegląd swoich zatwierdzo-
nych miejsc i stacji kwarantanny oraz przesłała Komisji
ich zaktualizowany wykaz. Wykaz zatwierdzonych
miejsc i stacji kwarantanny określony w załączniku V
do rozporządzenia (WE) nr 318/2007 powinien zatem
zostać odpowiednio zmieniony.

(4) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić
rozporządzenie (WE) nr 318/2007.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś-
ciowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 318/2007 po
drugim wpisie dla Portugalii dodaje się następujący wpis:

„PT PORTUGAL PT 0301 CQAR”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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