
DECYZJA KOMISJI

z dnia 25 listopada 2005 r.

zmieniająca decyzję 2003/322/WE w odniesieniu do karmienia niektórych ptaków padlinożernych
określonymi surowcami kategorii 1

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4521)

(Jedynie teksty w językach hiszpańskim, greckim, francuskim, włoskim i portugalskim są autentyczne)

(2005/830/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. 23 ust. 2 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2003/322/WE z dnia 12 maja 2003 r.
wykonująca rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parla-
mentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do karmienia
niektórych ptaków padlinożernych określonymi surow-
cami kategorii 1 (2) określa warunki zezwalające
niektórym Państwom Członkowskim na karmienie
niektórych zagrożonych lub chronionych gatunków
ptaków padlinożernych.

(2) Zgodnie z tą decyzją oraz w celu ograniczenia ryzyka
rozprzestrzeniania się pasażowalnych encefalopatii
gąbczastych (TSE) tusze bydła, owiec i kóz, przeznaczo-
nych do wykorzystania w karmieniu zwierząt należy
poddać badaniu na TSE, którego wynik powinien być
negatywny.

(3) W celu poprawy dostępności paszy dla gatunków zagro-
żonych lub chronionych należy dostosować wymogi
dotyczące badania tusz wykorzystywanych jako pokarm
do wymogów określonych w rozporządzeniu (WE)
nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
22 maja 2001 r. ustanawiającym przepisy dotyczące
zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażo-
walnych encefalopatii gąbczastych (3), przy jednoczesnym
ograniczeniu ilości tusz owiec i kóz, z których zostaną
pobrane próbki.

(4) Należy utrzymać zakaz wykorzystywania jako pokarm
tusz badanych na TSE, u których stwierdzono wynik
pozytywny.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2003/322/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W Załączniku do decyzji 2003/322/WE, część B pkt 3 lit. b)
otrzymuje brzmienie:

„b) zapewnić, że tusze bydła oraz co najmniej 4 % tusz
owiec i kóz przeznaczonych do wykorzystania
w karmieniu zwierząt są przed ich wykorzystaniem
poddawane badaniu, przeprowadzanym w ramach
programu monitorowania TSE zgodnie z załącznikiem
III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, i że wynik
tego badania jest negatywny; oraz”.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 grudnia 2005 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest skierowana do Republiki Grecji, Królestwa
Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki
Cypru i Republiki Portugalii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(2) Dz.U. L 117 z 13.5.2003, str. 32. Decyzja zmieniona decyzją
2004/455/WE (Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 45) (Wersja popra-
wiona w Dz.U. L 202 z 7.6.2004, str. 31).

(3) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
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z 6.8.2005, str. 3).


