
2) Ustawodawstwo krajowe, które daje prawo do świadczeń uzupeł-
niających w stosunku do świadczeń, o których mowa w art. 22
ust. 1 rozporządzenia nr 1408/71 w wersji zmienionej i uaktual-
nionej przez rozporządzenie nr 118/97, w sytuacji określonej w
pkt a) tego ust. 1, ale nie w sytuacji określonej w pkt c) tegoż, nie
stanowi przeszkody dla bezpośredniej skuteczności tego przepisu i
nie narusza zasady lojalnej współpracy, wynikającej z art. 10 WE.

(1) Dz.U. C 19 z 22.01.2005 r.
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Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
College van Beroep voor het bedrijfsleven — Wykładnia dyrek-
tywy Rady 85/511/EWG z dnia 18 listopada 1985 r. wprowa-
dzającej środki wspólnotowe w sprawie zwalczania pryszczycy
(Dz.U. L 315, str. 11) — Artykuł 11 ust. 1 tiret pierwsze, art.
13 ust. 1 tiret drugie oraz załącznik B — Bezpośrednia skutecz-
ność — Laboratorium niewymienione w załączniku B —
Swoboda uznania władz krajowych

Sentencja

1) Dyrektywę Rady 85/511/EWG z dnia 18 listopada 1985 r.
wprowadzającą środki wspólnotowe w sprawie zwalczania
pryszczycy, zmienioną dyrektywą Rady 90/423/EWG z dnia
26 czerwca 1990 r., należy interpretować w ten sposób, że
zmiany danych dotyczących laboratorium wymienionego
w załączniku B do tej dyrektywy, które nie zostały wpisane zgodnie
z procedurą ustanowioną w art. 17 tej dyrektywy, powodują utratę
przez nie statusu laboratorium w rozumieniu wskazanego
załącznika tylko wówczas, jeżeli zmiany te mogą mieć niekorzystny
wpływ na bezpieczeństwo laboratorium w zakresie ryzyka rozprze-
strzeniania się wirusa pryszczycy w czasie wykonywanych przez nie
analiz i jeżeli zwiększają one w ten sposób ryzyko zarażenia miejs-
cowych zwierząt podatnych. Ponadto wskazana dyrektywa 85/511
nie stoi na przeszkodzie podejmowaniu przez państwo członkow-
skie działań w celu zwalczania pryszczycy przewidzianych w art. 10
ust. 1 dyrektywy Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r.
dotyczącej kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających
zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi
żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia
rynku wewnętrznego, w oparciu o wyniki pochodzące
z laboratorium, które nie jest wymienione w załączniku B do tejże
dyrektywy 85/511.

2) Właściwe władze zobowiązane są do uwzględnienia wyników
analiz pochodzących z laboratorium, które nie jest wpisane do
załącznika B do dyrektywy 85/511, oraz do podjęcia, co do
zasady, działań przewidzianych w tej dyrektywie lub wszelkich
innych działań niezbędnych ze względu na konieczność szybkiego
i skutecznego zwalczania pryszczycy. Właściwe władze zobowią-
zane są do wzięcia pod uwagę również wyników pochodzących
z laboratorium niemającego tego rodzaju statusu, w celu podjęcia,
w razie konieczności, stosownych działań przewidzianych
w przepisach wspólnotowych. Jednakże, jako że laboratorium to
niekoniecznie zapewnia takie same gwarancje wiarygodności jak
laboratorium wpisane do wspomnianego załącznika B, właściwe
władze, przed podjęciem stosownych działań, muszą się upewnić
co do wiarygodności tych wyników. W każdym razie właściwe
władze mogą podjąć działania zwalczania pryszczycy wyłącznie
z poszanowaniem zasad ogólnych prawa wspólnotowego,
w szczególności takich jak zasada proporcjonalności oraz zasada
ochrony praw podstawowych.

(1) Dz.U. C 93 z 16.04.2005
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