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KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 7 marca 2005 r.

w sprawie tranzytu żywego bydła przez Zjednoczone Królestwo

(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 509)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/177/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 z dnia 22
maja 2001 r. Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające
przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektó-
rych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (1),
w szczególności jego art. 15 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Rady 98/256/WE z dnia 16 marca 1998 r.
w sprawie środków nadzwyczajnych w celu ochrony
przed gąbczastą encefalopatią bydła, zmieniająca decyzję
94/474/WE i uchylająca decyzję 96/239/WE (2), stanowi,
że Zjednoczone Królestwo zapewnia, że nie wysyła się
żywego bydła z jego terytorium do innych Państw
Członkowskich lub państw trzecich.

(2) Mające wkrótce nastąpić wstrzymanie usług przedsię-
biorstw kolejowych aktualnie przewożących bydło
z Irlandii do Europy kontynentalnej poważnie wpłynie
na handel żywym bydłem między Irlandią a innymi
Państwami Członkowskimi.

(3) Należy zatem określić zasady pozwalające na tranzyt
żywego bydła z Irlandii przez Zjednoczone Królestwo.

Jednakże tranzyt ten musi podlegać surowym wymaga-
niom i kontrolom, które nie naruszą środków obowią-
zujących zgodnie z decyzją 98/256/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Bez uszczerbku dla decyzji 98/256/WE Zjednoczone Królestwo
zezwala na nieprzerwany tranzyt żywego bydła (dalej zwanego
„zwierzętami”) wysyłanego z Irlandii przez Zjednoczone Króle-
stwo do innych Państw Członkowskich, z zastrzeżeniem
warunków określonych w niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Świadectwa zdrowia przewidziane w dyrektywie Rady
64/432/EWG (3), towarzyszące przy tranzycie z Irlandii przez
Zjednoczone Królestwo do innych Państw Członkowskich,
powinny zawierać następujący zapis:

„Zwierzęta odpowiadające decyzji Komisji 2005/177/WE
z dnia 7 marca 2005 r.”.
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(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1993/2004 (Dz.U. L 344
z 20.11.2004, str. 12).

(2) Dz.U. L 113 z 15.4.1998, str. 32. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją Komisji 2002/670/WE (Dz.U. L 228 z 24.8.2002, str. 22).

(3) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmie-
niona rozporządzeniem (WE) nr 21/2004 (Dz.U. L 5 z 9.1.2004,
str. 8).



Artykuł 3

Zezwala się na tranzyt zwierząt z Irlandii przez Zjednoczone
Królestwo do innych Państw Członkowskich, przewidziany
w art. 1, jedynie po wydaniu przez właściwe władze Irlandii
wcześniejszego zawiadomienia przynajmniej z wyprzedzeniem
dwóch dni roboczych:

a) władz centralnych Zjednoczonego Królestwa;

b) władz centralnych wszystkich Państw Członkowskich, przez
które odbywa się tranzyt; i

c) właściwych centralnych i lokalnych władz Państwa Człon-
kowskiego, będącego miejscem końcowym przeznaczenia
tranzytu.

Artykuł 4

Właściwe władze Irlandii zapewniają, że pojazd przewożący
zwierzęta jest zapieczętowany oficjalną pieczęcią, która pozo-
staje na miejscu podczas całego okresu trwania tranzytu przez
Zjednoczone Królestwo, z wyjątkiem oficjalnych kontroli lub
wymogów dobrostanu określonych w art. 5.

Numer(-y) pieczęci należy zarejestrować w świadectwie zdrowia,
o którym mowa w art. 2, we właściwych władzach Irlandii.

Artykuł 5

Jeżeli w związku z nadzwyczajnymi wymogami dobrostanu
zwierząt lub z powodu oficjalnej kontroli zwierzęta muszą
zostać rozładowane na terenie Zjednoczonego Królestwa, prze-
woźnik ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia właś-
ciwych władz tego Państwa Członkowskiego.

Zwierząta te nie mają prawa do dalszej podróży, chyba że
spełnione zostaną następujące warunki:

a) powtórne załadowanie zwierząt nastąpi pod nadzorem właś-
ciwych władz Zjednoczonego Królestwa;

b) pojazd zostanie powtórnie zapieczętowany natychmiast po
powtórnym załadowaniu; i

c) dostarczone zostanie dodatkowe świadectwo określone
w Załączniku.

Artykuł 6

Właściwe władze Zjednoczonego Królestwa podejmują odpo-
wiednie środki zapewniające wdrożenie niniejszej decyzji, a w
szczególności kontrolowanie, czy pieczęcie nie są naruszone, jak
przewidziano w art. 5, na pojazdach opuszczających Zjedno-
czone Królestwo.

Właściwe władze potwierdzają zgodność z niniejszą decyzją
poprzez oficjalną pieczęć na świadectwie zdrowia, o którym
mowa w art. 2 lub przez wydanie dodatkowego świadectwa
określonego w Załączniku.

W przypadku braku zgodności z niniejszą decyzją zwierzęta nie
są dopuszczone do dalszej podróży do miejsca końcowego
przeznaczenia. Zwierząta takie mogą być przetrzymywane do
chwili, z uwzględnieniem okoliczności zdrowia zwierząt
i zdrowia publicznego, uboju lub za zgodą państwa wysyłają-
cego, zwrócone do miejsca pochodzenia.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 marca 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

Dodatkowe świadectwo (decyzja Komisji 2005/177/EC z dnia 7 marca 2005 r.)

PLL 61/30 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2005


