
DECYZJA KOMISJI

z dnia 27 stycznia 2005 r.

ustanawiająca środki przejściowe, które powinien stosować Cypr w odniesieniu do spopielania lub
zakopywania na miejscu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego zgodnie

z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 133)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/62/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawia-
jące przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pocho-
dzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez
ludzi (1), w szczególności jego art. 24 ust. 6 i art. 32 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 można
przyznać odstępstwo dotyczące usuwania produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego przez spopielanie
lub zakopywanie na miejscu w ściśle określonych
okolicznościach. Rozporządzenie to stanowi również,
że nie można przyznać odstępstwa w odniesieniu do
zwierząt podejrzanych o zarażenie pasażowalną encefa-
lopatią gąbczastą (TSE) lub u których obecność TSE
stwierdzono urzędowo.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2003 z dnia 12
maja 2003 r. wprowadzające w życie rozporządzenie
(WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do zakazu powtór-
nego przetwarzania wewnątrzgatunkowego ryb, składo-
wania lub spopielania produktów ubocznych pocho-
dzenia zwierzęcego oraz niektórych środków przejścio-
wych (2) ustanawia przepisy wykonawcze dotyczące
usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzę-
cego przez spopielenie lub zakopanie na miejscu.

(3) Decyzja Komisji 2004/467/WE z dnia 29 kwietnia 2004
r. ustanawiająca środki przejściowe, które mają być stoso-
wane przez Cypr i Estonię w odniesieniu do spopielenia
lub zakopania na miejscu produktów ubocznych pocho-
dzenia zwierzęcego na mocy rozporządzenia (WE) nr
1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) wpro-
wadza odstępstwo od tych przepisów pozostające
w mocy do dnia 1 stycznia 2005 r.

(4) Cypr poinformował Komisję, że do dnia 1 stycznia 2005
r. nie będzie posiadać działającego systemu zbierania
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
Niezbędne jest więc utrzymanie środków przejściowych
ustanowionych w decyzji 2004/467/WE przez dłuższy
czas.

(5) W okresie przejściowym Cypr powinien podjąć
niezbędne środki w celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia
zwierząt lub ludzi i środowiska naturalnego, jak stanowi
rozporządzenie (WE) nr 811/2003.

(6) Środki, o których mowa w niniejszej decyzji, są zgodnie
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 2 i art. 6
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, Cypr może zezwolić
w odniesieniu do własnego terytorium i do dnia 1 listopada
2005 r. na spopielanie i zakopywanie na miejscu produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
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(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 668/2004 (Dz.U. L 112
z 19.4.2004, str. 1).

(2) Dz.U. L 117 z 13.5.2003, str. 14. (3) Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 1.



2. Odstępstwo, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastoso-
wania do surowców kategorii 1, o których mowa w art. 4 ust. 1
lit. a) ppkt i) rozporządzenia (WE) nr 1774/2002.

Artykuł 2

Zezwalając na spopielanie lub zakopywanie na miejscu, jak
stanowi art. 1 niniejszej decyzji, Cypr podejmuje wszelkie
niezbędne środki w celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia zwie-
rząt lub ludzi i środowiska naturalnego zgodnie z przepisami
wykonawczymi ustanowionymi w art. 6 i art. 9 rozporządzenia
(WE) nr 811/2003. Do dnia 1 czerwca 2005 r. Cypr poinfor-
muje Komisję i inne Państwa Członkowskie o postępach doko-
nanych w ustanawianiu systemu usuwania produktów ubocz-
nych pochodzenia zwierzęcego.

Artykuł 3

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia
1 listopada 2005 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Cypryjskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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