
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1472/2004

z dnia 18 sierpnia 2004 r.

dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 1874/2003 zatwierdzającego programy krajowej
kontroli scrapie określonych Krajów Członkowskich i określającego dodatkowe gwarancje oraz
uznającego odstępstwa dotyczące programów hodowlanych, mających na celu przeciwdziałanie

TSE u owiec, zgodnie z decyzją 2003/100/WE

(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 załącznik VIII, sekcja 1 rozdział A lit. b) ppkt ii),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 uwzględnia stwier-
dzenie programów krajowej kontroli scrapie Krajów
Członkowskich, jeśli stosują się one do określonych
kryteriów, ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.
Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 uwzględnia także
definicje jakichkolwiek dodatkowych gwarancji, które
mogą być wymagane w handlu i przywozie wewnątrz-
wspólnotowym, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

(2) Decyzja Komisji 2003/100/WE z dnia 13 lutego 2003 r.
ustanawia minimalne wymagania w celu ustalenia
programów hodowlanych, mających na celu zapobie-
ganie pasażowalnej encefalopatii gąbczastej u owiec (2),
pod warunkiem że każdy Kraj Członkowski wprowadzi
program hodowlany w celu selekcji, mającej na celu
zapobieganie TSE w określonych stadach owiec. Decyzja
2003/100/WE uwzględnia również możliwość odstępstw
od wymagań wobec Krajów Członkowskich, dotyczących
ustanowienia programu hodowlanego na bazie ich
programu krajowej kontroli scrapie, przedłożonego i
zatwierdzonego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
999/2001, w którym uwzględnia się ciągłą, aktywną
kontrolę wszystkich stad, gospodarstw tego Kraju Człon-
kowskiego, w których stwierdzono śmierć zwierząt z
grupy owiec i kóz.

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2003 (3) zatwier-
dziło programy krajowej kontroli scrapie Danii i Szwecji.

(4) Dnia 28 marca 2004 r. Finlandia przedłożyła program
krajowej kontroli scrapie, który uważa się za spełniający
wymagane kryteria, ustanowione w rozporządzeniu (WE)
nr 999/2001. Finlandia najprawdopodobniej posiada na
swoim terytorium najniższy stopień rozpowszechnienia
scrapie. Odpowiednio, finlandzki program kontroli
krajowej scrapie powinien być przyjęty.

(5) Na podstawie programu kontroli krajowej scrapie,
Finlandii powinna zostać przyznana zgoda na odstęp-
stwo od programu hodowlanego, uwzględnionego w
decyzji 2003/100/WE. Ponadto dodatkowe gwarancje
handlowe wymagane załącznikiem VII rozdział A i
załącznikiem IX rozdział E do rozporządzenia (WE) nr
999/2001 i wskazane w rozporządzeniu (WE) nr
1874/2003, jak również wszystkie inne warunki
uwzględnione w niniejszym rozporządzeniu, powinny
zostać zastosowane wobec Finlandii.

(6) Rozporządzenie (WE) nr 1874/2003 powinno być zatem
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 do rozporządzenia (WE) nr 1874/2003 jest zastą-
piony tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(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
z 30.4.2004, str. 52).

(2) Dz.U. L 41 z 14.2.2003, str. 41.
(3) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, str. 12.



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

„ZAŁĄCZNIK

Kraje Członkowskie, których program krajowej kontroli scrapie został zatwierdzony

Dania

Finlandia

Szwecja.”
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