
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 688/2006

z dnia 4 maja 2006 r.

zmieniające załączniki III oraz XI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 999/2001 w odniesieniu do monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych oraz

materiału szczególnego ryzyka w przypadku bydła w Szwecji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające prze-
pisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych
pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (1), w szczególności
jego art. 23 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawia zasady
monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych
(TSE) u bydła, owiec i kóz.

(2) W opinii z dnia 6 lipca 2000 r. Naukowy Komitet Steru-
jący Komisji Europejskiej (SSC) stwierdził, że wystąpienie
gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) u bydła krajowego
w Szwecji jest mało prawdopodobne, ale nie można go
wykluczyć. Na podstawie powyższej opinii rozporzą-
dzenie (WE) nr 999/2001 ustanawia odstępstwo dla
Szwecji polegające na badaniu tylko losowo wybranej
próbki zdrowego ubitego bydła, które urodziło się
i było hodowane na terytorium tego państwa.
W zaktualizowanej opinii przyjętej w lipcu 2004 r. na
temat geograficznego ryzyka BSE w Szwecji Europejski
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności poparł to stano-
wisko, zaliczając Szwecję do kategorii GBR II, co
oznacza, że zarażenie bydła krajowego czynnikiem
chorobotwórczym BSE jest mało prawdopodobne, ale
nie można go wykluczyć. Ponadto Szwecja mogła
korzystać z odstępstwa zezwalającego na wykorzysty-
wanie pod pewnymi warunkami kręgosłupa i zwojów
nerwowych korzenia grzbietowego pochodzących od
bydła. Jednakże Szwecja nigdy nie skorzystała
z powyższego odstępstwa.

(3) Dnia 3 marca 2006 r. Wspólnotowe Laboratorium Refe-
rencyjne ds. TSE potwierdziło pierwszy przypadek BSE
w Szwecji. Ze względu na fakt, że wystąpienia BSE
u bydła krajowego nie można już uznawać za mało
prawdopodobne, Szwecja nie powinna dłużej korzystać
z odstępstw w zakresie monitorowania zdrowego bydła
rzeźnego oraz limitu wiekowego w przypadku usuwania
kręgosłupa u bydła.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 999/2001.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś-
ciowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 wpro-
wadza się następujące zmiany:

a) w załączniku III rozdział A część I skreśla się pkt 2.3;

b) w załączniku XI część A pkt 2 akapit drugi otrzymuje nastę-
pujące brzmienie:

„Państwa członkowskie mogą wystąpić z wnioskiem
o przyznanie takiego odstępstwa, przedstawiając Komisji
wiarygodne dowody dotyczące lit. a) albo b), w zależności
od przypadku.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 maja 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 657/2006 (Dz.U. L 116
z 29.4.2006, str. 9).


