
DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 lipca 2008 r.

zmieniająca decyzję 2005/692/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do
ptasiej grypy w niektórych krajach trzecich

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3883)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/640/WE)

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 i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG,
90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej
art. 18 ust. 7,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia
1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli
weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty
z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W związku z wystąpieniem ogniska grypy ptaków
wywołanej wysoce zjadliwym szczepem wirusa H5N1
w południowo-wschodniej Azji począwszy od grudnia
2003 r., Komisja przyjęła szereg środków ochronnych
w odniesieniu do ptasiej grypy. Środki te obejmują
w szczególności decyzję Komisji 2005/692/WE z dnia
6 października 2005 r. dotyczącą niektórych środków
ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy
w niektórych państwach trzecich (3).

(2) W decyzji Komisji 2007/777/WE z dnia 29 listopada
2007 r. ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt
i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz
z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz
przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia
przez ludzi i uchylającej decyzję 2005/432/WE (4)
zezwolono na przywóz do Wspólnoty wyrobów
z mięsa drobiowego z chińskiej prowincji Szantung,
które zostały poddane obróbce termicznej
w minimalnej temperaturze 70 °C.

(3) Taka obróbka termiczna wystarcza do inaktywacji wirusa
grypy ptaków, a zatem ryzyko dla zdrowia zwierząt
stwarzane przez wyroby poddane obróbce termicznej
można uznać za znikome.

(4) Należy zatem odstąpić od wprowadzonego w decyzji
2005/692/WE wstrzymania przywozu wyrobów mięs
nych składających się z mięsa drobiowego lub zawierają
cych takie mięso, aby zezwolić na przywóz takich
wyrobów z mięsa drobiowego pod warunkiem poddania
ich obróbce termicznej zgodnie z decyzją 2007/777/WE.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2005/692/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Artykuł 2 decyzji 2005/692/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

1. Państwa członkowskie wstrzymują przywóz z Chin
następujących produktów:

a) świeżego mięsa drobiowego;

b) przetworów mięsnych oraz wyrobów mięsnych składają
cych się z mięsa drobiowego lub zawierających takie
mięso;

c) surowej karmy dla zwierząt domowych oraz nieprzetwo
rzonych surowców paszowych zawierających jakiekolwiek
części drobiu;

d) jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi; oraz

e) nieprzetworzonych trofeów myśliwskich z jakichkolwiek
ptaków.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie
zezwalają na przywóz wyrobów mięsnych składających się
z mięsa drobiowego lub zawierających takie mięso, pod
warunkiem że mięso takie poddano jednemu ze specyficz
nych procesów obróbki określonych w pkt B, C lub
D części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE.”.
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(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 352).

(2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrek
tywą 2006/104/WE.

(3) Dz.U. L 263 z 8.10.2005, s. 20. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją
2007/869/WE (Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 104).

(4) Dz.U. L 312 z 30.11.2007, s. 49.



Artykuł 2

Państwa członkowskie natychmiast podejmują niezbędne środki w celu zastosowania się do niniejszej
decyzji oraz podają je do wiadomości publicznej. Informują o tym niezwłocznie Komisję.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

PL5.8.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 207/33


