
II 

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

DECYZJE 

KOMISJA 

DECYZJA KOMISJI 

z dnia 20 listopada 2009 r. 

zmieniająca decyzję 2005/176/WE w sprawie ustanowienia skodyfikowanej formy i kodów 
zgłaszania chorób zwierząt zgodnie z dyrektywą Rady 82/894/EWG 

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9007) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2009/847/WE) 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając dyrektywę Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 
1982 r. w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspól
nocie ( 1 ), w szczególności jej art. 5 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dyrektywa 82/894/EWG dotyczy zgłaszania ognisk 
chorób zwierząt wymienionych w załączniku I do tej 
dyrektywy. 

(2) Decyzja Komisji 2005/176/WE ( 2 ) ustanawia skodyfiko
waną formę i kody zgłaszania chorób zwierząt zgodnie 
z dyrektywą 82/894/EWG. W załączniku X/01 do tej 
decyzji wymienia się kody regionów weterynaryjnych 
w Niemczech. 

(3) Niemcy zmieniły nazwy i granice swoich regionów wete
rynaryjnych. Zmiany te mają wpływ na system zgłaszania 
chorób zwierzęcych (ADNS). Nowe regiony powinny 
zatem zastąpić obecnie wymienione w tym systemie. 
Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik X/01 do 
decyzji 2005/176/WE. 

(4) W związku z tym decyzja 2005/176/WE powinna zostać 
odpowiednio zmieniona. 

(5) W celu ochrony poufności przekazywanych informacji 
nie należy publikować załączników do niniejszej decyzji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Załącznik X/01 do decyzji 2005/176/WE zastępuje się tekstem 
znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 20 listopada 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Androulla VASSILIOU 

Członek Komisji
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