
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1471/2004

z dnia 18 sierpnia 2004 r.

dotyczące zmiany załącznika XI rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i
Rady Europy, odnoszącego się do importu produktów ze zwierzyny płowej z Kanady i Stanów

Zjednoczonych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające
przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i eliminowania
pewnych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (1), w szcze-
gólności jego art. 23 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Chroniczna wyniszczająca choroba została zgłoszona w
przypadku hodowlanej i dzikiej zwierzyny płowej oraz
łosi w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Jak dotychczas
żadne miejscowe przypadki choroby nie zostały nigdzie
potwierdzone.

(2) W opinii z 6–7 marca 2003 r. Naukowa Komisja
Kontroli zaleciła wzmocnienie ochrony zwierząt i
zdrowia publicznego we Wspólnocie, z uwagi na ryzyko
stworzone przez chroniczną wyniszczającą chorobę
zwierzyny płowej w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

(3) Ponieważ Kanada i Stany Zjednoczone nie pojawiają się
na liście krajów trzecich, które uzyskały zezwolenie na
eksport nieudomowionych zwierząt przeżuwających do
Wspólnoty, ustanowionej w decyzji Rady 79/542/EWG
określającej listę krajów trzecich lub części krajów trze-
cich i określającej zwierzęta i stan ich zdrowia ogólnego
oraz warunki zaświadczeń weterynaryjnych, w celu
importowania do Wspólnoty określonych zwierząt
żywych i ich świeżego mięsa (2), eksport żywej zwierzyny
płowej z tych dwóch krajów do Wspólnoty został już
poprzednio wykluczony.

(4) Dyrektywa Rady 92/65/EWG ustanawiająca wymagania
dotyczące zdrowia zwierząt, regulujące handel we Wspól-
nocie i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia,
komórek jajowych i embrionów niebędących przed-
miotem wymagań dotyczących zdrowia zwierząt, ustano-
wionych w określonych przepisach Wspólnoty, przedsta-
wionych w załączniku A ust. 1 do dyrektywy
90/425/EWG (3), który określa, że jedynie nasienia,
komórki jajowe i embriony pewnych określonych z
nazwy gatunków mogą być importowane do Wspólnoty.
Gatunki zwierzyny płowej nie zostały włączone. Zatem
import nasienia, embrionów i komórek jajowych zwie-
rzyny płowej do Wspólnoty został już poprzednio
wykluczony.

(5) Powinno się wprowadzić środki, aby zminimalizować
potencjalne ryzyko dotyczące zdrowia publicznego i
zdrowia zwierząt, stworzone przez import świeżego
mięsa, produktów mięsnych i przetworów mięsnych z
hodowlanej i dzikiej zwierzyny płowej.

(6) Zatem rozporządzenie (WE) nr 999/2001 powinno być
odpowiednio zmienione.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokar-
mowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 jest zmie-
niony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie jest stosowane od dnia 1 stycznia 2005 r.

PLL 271/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.8.2004

(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 876/2004 (Dz.U. L 162,
30.4.2004, str. 52).

(2) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją Komisji 2004/554/WE (Dz.U. L 248 z 9.7.2004, str. 1).

(3) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 54. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2004/68/WE (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 320).



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W części D załącznika XI dodaje się następujący pkt 4:

„4. a) W przypadku gdy mięso z dziczyzny hodowlanej określone dyrektywą Rady 91/495/EWG (1), przetwory mięsne
określone dyrektywą Rady 94/65/WE (2) i produkty mięsne określone dyrektywą Rady 77/99/EWG (3), uzyski-
wane z hodowlanej zwierzyny płowej, są przywożone do Wspólnoty z Kanady lub Stanów Zjednoczonych,
zaświadczenia zdrowia powinny mieć dołączoną deklarację, podpisaną przez kompetentne władze kraju pocho-
dzenia produktu, sformułowaną jak następuje:
»Niniejszy produkt zawiera lub jest uzyskiwany wyłącznie z mięsa, wyłączając podroby i rdzeń kręgowy,
zwierzyny płowej, która została przebadana pod względem chronicznej wyniszczającej choroby, za pomocą
histopatologii, immunohistochemii lub innej metody diagnostycznej uznawanej przez kompetentne władze, z
wynikiem negatywnym i produkt nie został uzyskany ze zwierząt pochodzących ze stada, w którym chroniczna
wyniszczająca choroba została potwierdzona lub istnieje oficjalne podejrzenie jej występowania.«

b) W przypadku gdy mięso z dziczyzny określone dyrektywą Rady 92/45/EWG (4), przetwory mięsne określone
dyrektywą Rady 94/65/WE i produkty mięsne określone dyrektywą Rady 77/99/EWG, uzyskiwane z dzikiej
zwierzyny płowej, są przywożone do Wspólnoty z Kanady lub Stanów Zjednoczonych, zaświadczenia zdrowia
powinny mieć dołączoną deklarację, podpisaną przez kompetentne władze kraju pochodzenia produktu, sfor-
mułowaną jak następuje:
»Niniejszy produkt zawiera lub jest uzyskiwany wyłącznie z mięsa, wyłączając podroby i rdzeń kręgowy,
zwierzyny płowej, która została przebadana pod kątem chronicznej wyniszczającej choroby za pomocą histo-
patologii, immunohistochemii lub innej metody diagnostycznej uznawanej przez kompetentne władze, z wyni-
kiem negatywnym i produkt nie został uzyskany ze zwierząt pochodzących z obszaru, gdzie chroniczna
wyniszczająca choroba została potwierdzona w ostatnich trzech latach lub istnieje oficjalne podejrzenie jej
występowania.«.”

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 41.
(2) Dz.U. L 368 z 31.12.1994, str. 10.
(3) Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 85.
(4) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 35.
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