
DECYZJA KOMISJI

z dnia 18 czerwca 2008 r.

zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do
wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2701)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/543/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia
1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu
wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku
wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

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 (2), w szczególności jej art.
10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia
2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy
ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (3), w szczególności
jej art. 63 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2005/94/WE określa pewne środki zapobie-
gawcze dotyczące nadzoru i wczesnego wykrywania
grypy ptaków oraz minimalne środki kontroli, które
należy stosować w przypadku pojawienia się ogniska
tej choroby u drobiu lub innych ptaków żyjących
w niewoli. Zgodnie z tą dyrektywą należy określić szcze-
gółowe przepisy wymagane w danej sytuacji epidemiolo-
gicznej dla uzupełnienia minimalnych środków kontroli
przewidzianych we wspomnianej dyrektywie.

(2) Decyzja Komisji 2006/415/WE z dnia 14 czerwca
2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych

w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków
podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylająca
decyzję 2006/135/WE (4) określa niektóre środki
ochronne, które należy stosować w celu zapobieżenia
rozprzestrzenianiu się tej choroby, łącznie
z wyznaczeniem obszarów A i B w następstwie podej-
rzenia lub potwierdzenia ogniska tej choroby. Obszary te
zostały wymienione w załączniku do decyzji
2006/415/WE i obecnie obejmują części terytorium
Niemiec i Polski. Decyzję tę stosuje się obecnie do dnia
30 czerwca 2008 r.

(3) Biorąc pod uwagę ciągłe zagrożenie wystąpienia ognisk
wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1, środki
określone w decyzji 2006/415/WE powinny być
w dalszym ciągu stosowane w przypadku wykrycia
wirusa u drobiu, uzupełniając w ten sposób środki usta-
nowione w dyrektywie 2005/94/WE.

(4) W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną doty-
czącą grypy ptaków we Wspólnocie właściwe jest przed-
łużenie okresu stosowania decyzji 2006/415/WE do dnia
30 czerwca 2009 r.

(5) Niemcy i Polska zawiadomiły Komisję, że w związku
z korzystną sytuacją chorobową na ich terytorium
zaprzestały stosowania środków ochronnych dotyczących
występowania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków
podtypu H5N1. Środki ustanowione zgodnie z art. 4
ust. 2 decyzji 2006/415/WE dla obszarów A i B w
tych państwach członkowskich nie są już zatem
konieczne.

(6) W decyzji 2006/415/WE należy zatem wprowadzić
poniższe zmiany.

(7) 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 395 z 30.12.1989, s. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
L 157 z 30.4.2004, s. 33).

(2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
L 315 z 19.11.2002, s. 14).

(3) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16.
(4) Dz.U. L 164 z 16.6.2006, s. 51. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją

2008/70/WE (Dz.U. L 18 z 23.1.2008, s. 25).



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2006/415/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 datę „30 czerwca 2008 r.” zastępuje się datą
„30 czerwca 2009 r.”;

2) w częściach A i B załącznika usuwa się zapisy dotyczące
Niemiec i Polski.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2008 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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