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KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS BESLUT
av den 21 december 2007
om ändring av beslut 2005/692/EG om vissa skyddsåtgärder mot aviär influensa i flera tredjeländer
[delgivet med nr K(2007) 6693]
(Text av betydelse för EES)

(2007/869/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

(3)

Beslut 2005/692/EG bör därför ändras i enlighet med
detta.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan
och djurhälsa.

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli
1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall
organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje
land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG
och 90/675/EEG (1), särskilt artikel 18.7,
med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december
1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av
produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (2), särskilt artikel 22.6, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Efter utbrottet av aviär influensa orsakad av en högpatogen H5N1-virusstam i Sydostasien i december 2003 har
kommissionen antagit flera skyddsåtgärder som rör aviär
influensa. Åtgärderna har bland annat omfattat kommissionens beslut 2005/692/EG av den 6 oktober 2005 om
vissa skyddsåtgärder mot aviär influensa i flera tredjeländer (3).
Beslut 2005/692/EG gäller till och med den 31 december
2007. Eftersom utbrott av aviär influensa orsakade av
den asiatiska stammen av viruset fortfarande påvisas i
Sydostasien och Kina, bör beslutets giltighetstid förlängas
till och med den 31 december 2008.

(1) EGT L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 352).
(2) EGT L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktivet senast ändrat genom direktiv
2006/104/EG.
(3) EUT L 263, 8.10.2005, s. 20. Beslutet senast ändrat genom beslut
2007/99/EG (EUT L 43, 15.2.2007, s. 35).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I artikel 7 i beslut 2005/692/EG ska datumet ”den 31 december
2007” ersättas med ”den 31 december 2008”.
Artikel 2
Medlemsstaterna ska genast vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta beslut och offentliggöra dessa åtgärder.
De ska genast underrätta kommissionen om detta.
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 2007.
På kommissionens vägnar
Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen

