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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 17 grudnia 2008 r.

zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/731/WE, 2005/734/WE oraz 2007/25/WE dotyczące ptasiej
grypy, w odniesieniu do okresu ich stosowania

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8333)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/6/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,

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 (2), 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 (3), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

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 (4), w szczególności
jego art. 18,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Komisja przyjęła szereg środków ochronnych dotyczą
cych grypy ptaków w następstwie pojawienia się ogniska
tej choroby w południowo-wschodniej Azji w 2003 r.,
spowodowanej wysoce zjadliwym wirusem H5N1.

(2) Środki te przewidziane są w szczególności w decyzji
Komisji 2005/692/WE z dnia 6 października 2005 r.
dotyczącej niektórych środków ochronnych
w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych państwach
trzecich (5), decyzji Komisji 2005/731/WE z dnia
17 października 2005 r. ustanawiającej dodatkowe
wymogi dla nadzoru obecności ptasiej grypy wśród
dzikiego ptactwa (6), decyzji Komisji 2005/734/WE
z dnia 19 października 2005 r. ustanawiającej 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 przewidującej system wczesnego wykry
wania na obszarach szczególnego ryzyka (7) oraz
w decyzji Komisji 2007/25/WE z dnia 22 grudnia
2006 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych
w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz
przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towa
rzyszących swoim właścicielom (8).
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(3) Decyzje te stosuje się do dnia 31 grudnia 2008 r.

(4) Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1
nadal występują wśród drobiu i dzikiego ptactwa
w krajach trzecich. Ponadto w dalszym ciągu
w różnych krajach na całym świecie zdarzają się przy
padki zakażenia ludzi, a nawet zgony wywołane bliskim
kontaktem z zakażonymi ptakami. Istnieje zatem ryzyko
rozprzestrzenienia choroby z krajów trzecich do państw
członkowskich.

(5) W związku z tym, oprócz ograniczania bezpośredniego
ryzyka związanego z przywozem drobiu, produktów
drobiowych i ptaków domowych, zasadne jest utrzy
manie środków 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 utrzymanie systemu
wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego
ryzyka.

(6) Dlatego okres stosowania tych decyzji należy przedłużyć
do dnia 31 grudnia 2009 r.

(7) Poza tym rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2007
z dnia 23 marca 2007 r. ustanawiające warunki doty
czące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych
rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny
dotyczące takiego przywozu (1) uchyla decyzję Komisji
2000/666/WE (2) oraz zastępuje warunki dotyczące
kwarantanny niektórych ptaków przywożonych do
Wspólnoty ustanowione w tej decyzji.

(8) Obecne odesłania w decyzji 2007/25/WE do warunków
ustanowionych w decyzji 2000/666/WE należy zatem
zastąpić odesłaniami do warunków ustanowionych
w rozporządzeniu (WE) nr 318/2007.

(9) Decyzje 2005/692/WE, 2005/731/WE, 2005/734/WE
i 2007/25/WE powinny zatem zostać odpowiednio
zmienione.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 7 decyzji 2005/692/WE datę „31 grudnia 2008 r.” zastę
puje się datą „31 grudnia 2009 r.”.

Artykuł 2

W art. 4 decyzji 2005/731/WE datę „31 grudnia 2008 r.” zastę
puje się datą „31 grudnia 2009 r.”.

Artykuł 3

W art. 4 decyzji 2005/734/WE datę „31 grudnia 2008 r.” zastę
puje się datą „31 grudnia 2009 r.”.

Artykuł 4

W decyzji 2007/25/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) otrzymuje następujące
brzmienie:

„(ii) odbędą po przywozie 30-dniową kwarantannę
w państwie członkowskim przeznaczenia w miejscu
zatwierdzonym zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 318/2007 (*); lub

___________
(*) Dz.U. L 84 z 24.3.2007, s. 7.”;

2) w art. 6 datę „31 grudnia 2008 r.” zastępuje się datą
„31 grudnia 2009 r.”;

3) załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się
w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 5

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

Artykuł 6

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 84 z 24.3.2007, s. 7.
(2) Dz.U. L 278 z 31.10.2000, s. 26.



ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

PL8.1.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 4/17



PLL 4/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.1.2009


