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(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1923/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 18 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania,
kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w
szczególności jego art. 152 ust. 4 lit. b),

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak-
tatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 (3) zmierza do
zapewnienia jednolitych ram prawnych w zakresie pasa-
żowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) we Wspól-
nocie.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 932/2005 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 8 czerwca 2005 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do
przedłużenia okresu obowiązywania środków przej-
ściowych (4) przedłużyło okres stosowania środków przej-
ściowych przewidzianych w rozporządzeniu (WE)
nr 999/2001 nie dłużej niż do dnia 1 lipca 2007 r.

(3) W czasie sesji generalnej Światowej Organizacji ds.
Zdrowia Zwierząt w maju 2003 roku przyjęto rezolucję
mającą na celu uproszczenie obecnych międzynarodo-
wych kryteriów klasyfikacji państw według ryzyka wystę-
powania gąbczastej encefalopatii bydła (BSE). Wniosek
został przyjęty na sesji generalnej w maju 2005 roku.
Artykuły rozporządzenia (WE) nr 999/2001 powinny
zostać dostosowane w celu uwzględnienia nowego
systemu klasyfikacji uzgodnionego na szczeblu między-
narodowym.

(4) Najnowsze zmiany w zakresie pobierania próbek i
analizy będą wymagały obszernych poprawek w załącz-
niku X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001. Konieczne
jest zatem wprowadzenie określonych zmian technicz-
nych do obecnej definicji „szybkich testów”
w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 w celu ułatwienia
zmian w strukturze tego załącznika na późniejszym
etapie.

(5) Dla zapewnienia jasności prawodawstwa wspólnotowego
właściwym jest wyjaśnienie, że definicja „mięsa oddziela-
nego mechanicznie”, zawarta w innych wspólnotowych
aktach prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności,
powinna mieć zastosowanie w rozporządzeniu (WE)
nr 999/2001 w kontekście środków zwalczania TSE.
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(1) Dz.U. C 234 z 22.9.2005, str. 26.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 maja 2006 r. (dotychczas

nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko
Rady z dnia 24 listopada 2006 r. (dotychczas nieopublikowane
w Dzienniku Urzędowym) oraz stanowisko Parlamentu Europejskiego
z dnia 12 grudnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku
Urzędowym).

(3) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1041/2006 (Dz.U. L 187 z
8.7.2006, str. 10). (4) Dz.U. L 163 z 23.6.2005, str. 1.



(6) Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawia program
monitorowania BSE i trzęsawki. Naukowy Komitet Steru-
jący w swojej opinii z 6–7 marca 2003 r. zalecił wprowa-
dzenie programu monitorowania występowania TSE u
jeleniowatych. Systemem monitorowania przewidzianym
w tym rozporządzeniu powinny zatem zostać objęte inne
typy TSE, z możliwością przyjęcia dalszych środków
pozwalających na wdrożenie tego systemu na później-
szym etapie.

(7) Zharmonizowany program hodowlany, którego celem
jest przeprowadzenie selekcji pod względem odporności
na TSE u owiec, został przewidziany jako środek prze-
jściowy decyzją Komisji 2003/100/WE z dnia 13 lutego
2003 r. ustanawiającą minimalne wymogi w zakresie
tworzenia programów hodowli owiec odpornych na
pasażowalne encefalopatie gąbczaste (1). Rozporządzenie
(WE) nr 999/2001 powinno zostać zmienione, tak aby
stanowiło stałą podstawę prawną dla tego programu, jak
również aby umożliwiało wprowadzenie w takich progra-
mach zmian służących uwzględnieniu zweryfikowanych
wyników badań naukowych oraz pełnych skutków ich
realizacji.

(8) Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 zakazuje żywienia
pewnych zwierząt niektórymi przetworzonymi białkami
zwierzęcymi, z możliwością ustanowienia odstępstw.
Rozwój sytuacji w zakresie zakazów dotyczących
żywienia zwierząt może spowodować potrzebę doko-
nania zmian w załączniku IV do tego rozporządzenia.
Konieczne jest wprowadzenie pewnych zmian technicz-
nych do obecnego brzmienia odpowiedniego artykułu w
celu ułatwienia zmiany struktury tego załącznika na
późniejszym etapie.

(9) Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawia-
jące przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia
przez ludzi (2) ustanawia zasady usuwania materiałów
szczególnego ryzyka oraz zwierząt zakażonych TSE.
Obecnie są już przyjęte zasady dotyczące tranzytu przez
teren Wspólnoty produktów pochodzenia zwierzęcego.
W związku z tym, dla zapewnienia spójności prawodaw-
stwa wspólnotowego, obecne przepisy rozporządzenia
(WE) nr 999/2001 dotyczące usuwania takich materiałów
i zwierząt powinny zostać zastąpione odniesieniem do
rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, a odniesienie do
zasad dotyczących tranzytu w rozporządzeniu (WE)
nr 999/2001 powinno zostać skreślone.

(10) Rozwój sytuacji w zakresie materiałów szczególnego
ryzyka będzie także wymagał wprowadzenia obszernych
zmian w załączniku V do rozporządzenia (WE)
nr 999/2001. Konieczne jest wprowadzenie pewnych
zmian technicznych do obecnego brzmienia odpowied-
nich przepisów tego rozporządzenia w celu ułatwienia
zmiany struktury tego załącznika na późniejszym etapie.

(11) Pomimo że ogłuszanie przez wprowadzenie gazu do
jamy czaszkowej jest na terenie Wspólnoty zakazane,
wprowadzanie gazu może mieć miejsce także po ogłu-
szeniu. Konieczna jest zatem zmiana właściwych prze-
pisów dotyczących metod uboju w rozporządzeniu (WE)
nr 999/2001 w celu zakazania wprowadzania gazu do
jamy czaszkowej po ogłuszeniu.

(12) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1915/2003 zmieniające
rozporządzenie (WE) 999/2001 (3) wprowadza nowe
przepisy w zakresie zwalczania trzęsawki u owiec i kóz.
W związku z tym konieczne jest wprowadzenie zakazu
przemieszczania owiec i kóz z gospodarstw, które
oficjalnie podejrzewa się o trzęsawkę.

(13) Mając na uwadze rozwój wiedzy naukowej, rozporzą-
dzenie (WE) 999/2001 powinno pozwalać na objęcie
innych gatunków zwierząt zakresem przepisów dotyczą-
cych wprowadzania do obrotu i wywozu bydła, owiec i
kóz, ich nasienia, zarodków i komórek jajowych.

(14) Naukowy Komitet Sterujący zaleca w swojej opinii z dnia
26 czerwca 1998 r. przestrzeganie pewnych ograniczeń
dotyczących pozyskiwania źródła surowców do wytwa-
rzania fosforanu diwapniowego. W związku z tym
fosforan diwapniowy powinien zostać skreślony z listy
produktów, które zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 999/2001 nie są przedmiotem ograniczeń dotyczą-
cych wprowadzania do obrotu. Brak ograniczeń mających
zastosowanie do mleka i produktów mlecznych powinien
zostać wyjaśniony.

(15) Mając na uwadze rozwój wiedzy naukowej i klasyfikację
ryzyka oraz nie naruszając możliwości przyjęcia środków
zabezpieczających, rozporządzenie (WE) nr 999/2001
powinno dopuszczać przyjęcie zgodnie z procedurą
komitetu bardziej szczegółowych wymogów w zakresie
wprowadzania do obrotu i wywozu produktów pocho-
dzenia zwierzęcego pochodzących z państw członkow-
skich lub państw trzecich o kontrolowanym lub nieusta-
lonym ryzyku występowania TSE.

(16) Środki niezbędne do wprowadzenia w życie rozporzą-
dzenia (WE) nr 999/2001 powinny zostać przyjęte
zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca
1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji (4).
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(1) Dz.U. L 41 z 14.2.2003, str. 41.
(2) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione

rozporządzeniem Komisji (WE) nr 208/2006 (Dz.U. L 36 z 8.2.2006,
str. 25).

(3) Dz.U. L 283 z 31.10.2003, str. 29.
(4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją

2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).



(17) W szczególności Komisja powinna uzyskać uprawnienie
do przyjmowania decyzji w sprawie zatwierdzania szyb-
kich testów, dostosowania wieku zwierząt, wprowadzenia
poziomu tolerancji, zezwolenia na karmienie młodych
przeżuwaczy białkami pochodzenia rybnego oraz objęcia
innych gatunków zwierząt niektórymi przepisami; do
ustanawiania przepisów przewidujących odstępstwa od
obowiązku usuwania i niszczenia materiałów szczegól-
nego ryzyka; do określenia kryteriów mających na celu
wykazanie poprawy sytuacji epidemiologicznej oraz
kryteriów przyznawania odstępstw od określonych ogra-
niczeń, jak również procesów produkcyjnych. Ponieważ
środki te mają ogólny zakres zastosowania i służą
zmianom innych niż istotne elementów rozporządzenia
(WE) nr 999/2001 lub uzupełnieniu tego rozporządzenia
poprzez dodanie nowych innych niż istotne elementów,
środki te powinny być przyjmowane zgodnie z procedurą
regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 5a
decyzji 1999/468/WE.

(18) Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 powinno zatem
zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) dodaje się następujący motyw:

„(8a) Karmienie nieprzeżuwaczy niektórymi przetwo-
rzonymi białkami zwierzęcymi uzyskanymi z
nieprzeżuwaczy powinno być dozwolone, z
uwzględnieniem zakazu powtórnego przetwa-
rzania wewnątrzgatunkowego, który ustanowiono
w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października
2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne doty-
czące produktów ubocznych pochodzenia zwie-
rzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez
ludzi (*) oraz aspektów kontrolnych związanych
w szczególności z różnicowaniem przetworzo-
nych białek zwierzęcych charakterystycznych dla
niektórych gatunków, o których mowa w komuni-
kacie w sprawie mapy drogowej dla TSE przy-
jętym przez Komisję w dniu 15 lipca 2005 r.

(*) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio
zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 208/2006 (Dz.U.
L 36 z 8.2.2006, str. 25).”;

2) dodaje się następujące motywy:

„(11a) W rezolucji z dnia 28 października 2004 r. (**)
Parlament Europejski wyraził obawy związane z
karmieniem przeżuwaczy białkami zwierzęcymi,
gdyż nie wchodzą one w skład naturalnego poży-
wienia dorosłego bydła. W związku z wystąpie-
niem kryzysu związanego z chorobą BSE oraz
pryszczycą coraz powszechniej przyjmuje się, że
najlepszą metodą zagwarantowania zdrowia ludzi
i zwierząt jest hodowla i karmienie zwierząt w
sposób uwzględniający szczególne cechy każdego

gatunku. Dlatego zgodnie z zasadą ostrożności
oraz w celu zapewnienia naturalnego odżywiania
i warunków hodowli przeżuwaczy, konieczne jest
utrzymanie zakazu karmienia przeżuwaczy biał-
kami zwierzęcymi w formach niestanowiących
zwykle elementu ich naturalnego pożywienia.

(11b) Mięso oddzielone mechanicznie uzyskuje się
poprzez odseparowanie mięsa od kości w taki
sposób, że dochodzi do zniszczenia lub modyfi-
kacji struktury włókien mięśniowych. Może ono
zawierać elementy kości i okostnej. Dlatego mięso
oddzielone mechanicznie nie jest porównywalne z
mięsem zwykłym. W związku z tym powinien
zostać dokonany przegląd jego wykorzystania w
żywieniu ludzi.

(**) Dz.U. C 174 E z 14.7.2005, str. 178.”;

3) w art. 3 ust.1 wprowadza się następujące zmiany:

a) lit. l) otrzymuje brzmienie:

„l) szybkie testy: badania przesiewowe wymienione w
załączniku X, których wyniki znane są w ciągu 24
godzin”;

b) dodaje się litery n), o) i p) w brzmieniu:

„n) mięso oddzielone mechanicznie lub »MOM«:
produkt uzyskany przez usunięcie mięsa z tkanek
przylegających do kości po odłączeniu od nich
tuszy, za pomocą środków mechanicznych, skutku-
jący utratą lub modyfikacją struktury włókien mięś-
niowych;

o) nadzór bierny: zgłaszanie wszystkich zwierząt
podejrzanych o zakażenie TSE oraz — w przypad-
kach, gdy nie można wykluczyć TSE w drodze
badań klinicznych — poddawanie takich zwierząt
testom laboratoryjnym;

p) nadzór czynny: poddawanie testom zwierząt
niezgłoszonych jako podejrzane o zakażenie TSE,
takich jak zwierzęta poddane ubojowi interwencyj-
nemu, zwierzęta, które wykazały nietypowe objawy
podczas kontroli przedubojowych, zwierzęta padłe,
zdrowe zwierzęta poddane ubojowi oraz zwierzęta
ubite w związku z przypadkiem TSE, w szczegól-
ności w celu określenia rozwoju i liczby przy-
padków TSE w danym kraju lub w jego regionie.”;

4) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Status BSE Państw Członkowskich, państw trze-
cich lub ich regionów (zwanych dalej »państwami lub
regionami«) ustala się kwalifikując je do jednej z trzech
poniższych kategorii:

— nieznaczne ryzyko występowania BSE zgodnie z
definicją zawartą w załączniku II,

— kontrolowane ryzyko występowania BSE zgodnie z
definicją zawartą w załączniku II,

— nieustalone ryzyko występowania BSE zgodnie z
definicją zawartą w załączniku II.
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Status BSE państw lub regionów może zostać określony
wyłącznie na podstawie kryteriów wymienionych w
załączniku II rozdział A. Kryteria te obejmują wyniki
analizy ryzyka na podstawie wszystkich możliwych
czynników występowania gąbczastej encefalopatii bydła
określonych w załączniku II rozdział B oraz ich rozwoju
w czasie, jak również kompleksowych środków aktyw-
nego i biernego nadzoru uwzględniających kategorię
ryzyka państwa lub regionu.

Państwa Członkowskie i państwa trzecie, które chcą
pozostać na liście krajów trzecich dopuszczonych do
wywozu do Wspólnoty żywych zwierząt lub produktów
objętych niniejszym rozporządzeniem, przedkładają
Komisji wniosek o określenie ich statusu BSE wraz z
odpowiednią informacją na temat kryteriów wymienio-
nych w załączniku II rozdział A oraz na temat poten-
cjalnych czynników ryzyka wymienionych w załączniku
II rozdział B, jak również o ich rozwoju w czasie.”;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Państwa Członkowskie oraz państwa trzecie,
które nie złożyły wniosku zgodnie z ust. 1 akapit trzeci,
muszą spełnić w odniesieniu do wysyłki z ich teryto-
rium żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwie-
rzęcego, wymogi przywozowe mające zastosowanie do
państw o nieustalonym ryzyku występowania BSE, do
czasu złożenia takiego wniosku i podjęcia ostatecznej
decyzji w sprawie ich statusu BSE.”;

5) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każde Państwo Członkowskie przeprowadza co
roku program monitorujący TSE oparty na aktywnym i
biernym nadzorze zgodnie z załącznikiem III. Program
ten obejmuje procedurę przesiewową z zastosowaniem
szybkich testów, jeżeli jest ona dostępna dla danych
gatunków zwierząt.

Szybkie testy zatwierdza się w tym celu zgodnie z
procedurą, o której mowa w art. 24 ust. 3, i umieszcza
się w wykazie zawartym w załączniku X.”;

b) dodaje się następujące ustępy:

„1a. Roczny program monitorujący, o którym mowa
w ust. 1, obejmuje co najmniej następujące subpopu-
lacje:

a) wszystkie sztuki bydła w wieku powyżej 24 miesięcy
przeznaczone do uboju interwencyjnego lub wyka-
zujące nietypowe objawy podczas kontroli przedubo-
jowych;

b) wszystkie sztuki bydła w wieku powyżej 30 miesięcy
poddane zwykłemu ubojowi z przeznaczeniem do
spożycia przez ludzi;

c) wszystkie sztuki bydła w wieku powyżej 24 miesięcy
nie poddane ubojowi z przeznaczeniem do spożycia
przez ludzi, które padły lub zostały zabite w gospo-
darstwie, podczas transportu lub w ubojni (zwierzęta
padłe).

Państwa Członkowskie mogą postanowić o odstąpieniu
od stosowania lit. c) na obszarach peryferyjnych o
niskiej gęstości pogłowia, gdzie nie prowadzi się zorga-
nizowanego zbierania martwych zwierząt. Państwa
Członkowskie korzystające z tej możliwości informują o
tym Komisję i przekazują wykaz takich obszarów wraz
z uzasadnieniem wprowadzenia odstępstwa. Odstęp-
stwem może zostać objęte nie więcej niż 10 % pogłowia
bydła w Państwie Członkowskim.

1b. Po konsultacji z właściwym komitetem
naukowym wiek określony w ust. 1a lit. a) oraz c) może
zostać dostosowany na podstawie postępu naukowego
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 24 ust. 3.

Na wniosek Państwa Członkowskiego, które jest w
stanie wykazać poprawę sytuacji epidemiologicznej na
swoim terytorium — w oparciu o określone kryteria,
które są ustalane zgodnie z procedurą, o której mowa w
art. 24 ust. 3 — roczne programy monitorujące dla tego
konkretnego Państwa Członkowskiego mogą podlegać
zmianie.

Zainteresowane Państwo Członkowskie przedstawia
dowód swojej zdolności do określenia skuteczności
stosowanych środków oraz do zapewnienia ochrony
zdrowia ludzi i zwierząt w oparciu o wyniki komplek-
sowej analizy ryzyka. W szczególności Państwo Człon-
kowskie musi wykazać, że:

a) zgodnie z aktualnymi wynikami testów liczba przy-
padków występowania BSE wyraźnie się zmniejsza
lub utrzymuje się stale na niskim poziomie;

b) wdrożyło i stosuje od co najmniej sześciu lat
kompletny system testów na BSE (przepisy wspólno-
towe dotyczące śledzenia i identyfikacji żywych zwie-
rząt oraz nadzoru w zakresie BSE);

c) wdrożyło i stosuje od co najmniej sześciu lat prze-
pisy wspólnotowe dotyczące całkowitego zakazu
paszowego dla zwierząt hodowlanych.”;

c) dodaje się następujący ustęp:

„5. Przepisy wykonawcze do niniejszego artykułu
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w
art. 24 ust. 2.”;

6) dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 6a

Programy hodowlane

1. Państwa Członkowskie mogą wprowadzić programy
hodowli selekcyjnej w kierunku odporności na na TSE u
swoich populacji owiec. Programy te zawierają warunki
ramowe do uznania odporności niektórych stad na TSE
oraz mogą zostać rozszerzone na inne gatunki zwierząt na
podstawie dowodów naukowych potwierdzających odpor-
ność na TSE konkretnych genotypów tych gatunków.

2. Szczegółowe przepisy dotyczące programów przewi-
dzianych w ust. 1 niniejszego artykułu przyjmuje się
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 24 ust. 2.
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3. Państwa Członkowskie, które wprowadzają programy
hodowlane, regularnie przedkładają Komisji sprawozdania
w celu umożliwienia naukowej oceny programów, szcze-
gólnie pod względem ich wpływu na częstotliwość wystę-
powania TSE, ale również pod względem wpływu na
różnorodność i zmienność genetyczną oraz na hodowlę
starych, rzadkich lub regionalnych ras owiec. Wyniki badań
naukowych oraz ogólne konsekwencje programów hodow-
lanych poddawane są regularnej ocenie, a w razie potrzeby
programy te są odpowiednio modyfikowane”;

7) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

„1. Zabrania się karmienia przeżuwaczy białkami
pochodzenia zwierzęcego.

2. Zakaz ustanowiony w ust. 1 rozszerza się na zwie-
rzęta inne niż przeżuwacze oraz ogranicza się, w
zakresie karmienia tych zwierząt produktami pocho-
dzenia zwierzęcego, zgodnie z załącznikiem IV.

3. Ust.1 i 2 stosuje się bez uszczerbku dla przepisów
załącznika IV określających odstępstwa od zakazu, o
którym mowa w tych ustępach.

Komisja może postanowić zgodnie z procedurą, o której
mowa w art. 24 ust. 3, w oparciu o naukową ocenę
potrzeb żywieniowych młodych przeżuwaczy i na
podstawie przepisów przyjętych w celu wdrożenia
niniejszego artykułu, o których mowa w ust. 5 niniej-
szego artykułu, oraz po dokonaniu oceny aspektów
kontrolnych tego odstępstwa, że zezwala na karmienie
młodych przeżuwaczy białkami pochodzenia rybnego.

4. Państwom Członkowskim lub ich regionom, o
nieustalonym ryzyku występowania BSE nie zezwala się
na wywóz lub przechowywanie pokarmu przeznaczo-
nego dla zwierząt hodowlanych, który zawiera białko
pochodzące od ssaków, lub pokarmu przeznaczonego
dla ssaków, z wyjątkiem karmy dla psów, kotów i zwie-
rząt futerkowych, który zawiera przetworzone białko
pochodzące od ssaków.

Nie zezwala się na przywóz do Wspólnoty z państw
trzecich lub z ich regionów, o nieustalonym ryzyku
występowania BSE pokarmu przeznaczonego dla zwie-
rząt hodowlanych, który zawiera białko pochodzące od
ssaków, lub pokarmu przeznaczonego dla ssaków, z
wyjątkiem karmy dla psów, kotów i zwierząt futerko-
wych, który zawiera przetworzone białko pochodzące
od ssaków.

Na wniosek Państwa Członkowskiego lub państwa trze-
ciego możliwe jest podjęcie zgodnie z procedurą, o
której mowa w art. 24. ust. 2, na podstawie szczegóło-
wych kryteriów, które mają zostać określone zgodnie z
procedurą, o której mowa w art. 24 ust. 3, decyzji
o indywidualnym zwolnieniu z ograniczeń określonych
w niniejszym ustępie. Przy udzielaniu zwolnienia
uwzględnia się postanowienia ust. 3 niniejszego arty-
kułu.”;

b) dodaje się następujący ustęp:

„4a. W oparciu o pozytywne wyniki oceny ryzyka
uwzględniającej co najmniej wielkość i możliwe źródło
skażenia oraz ostateczne miejsce przeznaczenia dostawy,
możliwe jest podjęcie zgodnie z procedurą, o której
mowa w art. 24 ust. 3, decyzji o wprowadzeniu
poziomu tolerancji dla nieznacznej zawartości białek
zwierzęcych w paszach wynikającej z przypadkowego i
technicznie nieuniknionego zanieczyszczenia.”;

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przepisy wykonawcze do niniejszego artykułu, w
szczególności przepisy dotyczące zapobiegania zanieczy-
szczeniu krzyżowemu oraz metod pobierania próbek
oraz analiz wymaganych do kontroli zgodności z niniej-
szym artykułem, przyjmowane są zgodnie z procedurą,
o której mowa w art. 24 ust. 2. Przepisy te opierają się
na sprawozdaniu Komisji dotyczącym pozyskiwania,
przetwarzania, kontroli i śledzenia pasz pochodzenia
zwierzęcego.”;

8) w art. 8 ust. 1-5 otrzymują brzmienie:

„1. Materiały szczególnego ryzyka usuwa się zgodnie z
załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia oraz rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1774/2002. Zakazuje się przywozu
tych materiałów na teren Wspólnoty. Wykaz materiałów
szczególnego ryzyka, o którym mowa w załączniku V,
obejmuje przynajmniej mózg, rdzeń kręgowy, oczy oraz
migdałki bydła w wieku powyżej 12 miesięcy oraz kręgo-
słup bydła w wieku przekraczającym wiek określony
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 24 ust. 3.
Uwzględniając różne kategorie ryzyka ustanowione w art. 5
ust. 1 akapit pierwszy oraz wymogi określone w art. 6 ust.
1a i 1b lit. b), wprowadza się odpowiednie zmiany w
wykazie materiałów szczególnego ryzyka w załączniku V.

2. Ust. 1 niniejszego artykułu nie ma zastosowania do
tkanek pochodzących ze zwierząt, które przeszły test alter-
natywny zatwierdzony do tego konkretnego celu zgodnie z
procedurą, o której mowa w art. 24 ust. 3, pod warunkiem
że test ten jest wymieniony w załączniku X, jest on wyko-
nywany zgodnie z warunkami określonymi w załączniku V,
a wyniki testu są negatywne.

Państwa Członkowskie, które zatwierdzają stosowanie testu
alternatywnego zgodnie z niniejszym ustępem, informują o
tym pozostałe Państwa Członkowskie oraz Komisję.

3. W Państwach Członkowskich lub ich regionach o
kontrolowanym lub nieustalonym ryzyku występowania
BSE, u bydła, owiec ani kóz, których mięso przeznaczone
jest do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, nie stosuje się
uszkadzania, po uprzednim ogłuszeniu, tkanek ośrodko-
wego układu nerwowego przy użyciu wydłużonego, cien-
kiego narzędzia wprowadzanego do jamy czaszkowej lub
przez wprowadzenie gazu do jamy czaszkowej w związku
z ogłuszaniem.

4. Granice wiekowe określone w załączniku V mogą
zostać poddane korekcie. Korekta ta musi być oparta na
najnowszych dowodach naukowych dotyczących statystycz-
nego prawdopodobieństwa wystąpienia TSE w odpowied-
nich grupach wiekowych populacji bydła, owiec i kóz na
terenie Wspólnoty.
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5. Przepisy przewidujące odstępstwa od ust. 1–4 niniej-
szego artykułu, mogą być przyjmowane zgodnie z proce-
durą określoną w art. 24 ust. 3, w odniesieniu do daty
skutecznego wprowadzenia zakazu karmienia przewidzia-
nego w art. 7 ust. 1 lub, odpowiednio w przypadku państw
trzecich lub ich regionów, w których występuje kontrolo-
wane ryzyko występowania BSE, w odniesieniu do daty
skutecznego wprowadzenia zakazu dodawania białka
ssaków do środków żywieniowych przeznaczonych dla
przeżuwaczy, w celu ograniczenia wymogów usuwania
i niszczenia materiałów szczególnego ryzyka do zwierząt
urodzonych przed tą datą w danych państwach lub regio-
nach.”;

9) w art. 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Produkty pochodzenia zwierzęcego wymienione w
załączniku VI są wytwarzane przy zastosowaniu procesów
produkcyjnych zatwierdzonych zgodnie z procedurą,
o której mowa w art. 24 ust. 3.

2. Kości bydła, owiec i kóz z państw lub regionów o
kontrolowanym lub nieustalonym zagrożeniu BSE nie
stosuje się do produkcji mięsa oddzielanego mechanicznie
(MOM). Przed dniem 1 lipca 2008 r. Państwa Członkowskie
przekażą Komisji sprawozdanie na temat wykorzystywania
i metod produkcji MOM na swoim terytorium. Sprawo-
zdanie to zawiera deklarację Państwa Członkowskiego
informującą, czy zamierza ono kontynuować produkcję
MOM.

Komisja przedstawi następnie komunikat, skierowany do
Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie przyszłego
zapotrzebowania na MOM i jego wykorzystywania we
Wspólnocie, w tym polityki informacyjnej wobec konsu-
mentów.”;

10) w art. 12 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każde zwierzę podejrzewane o zakażenie TSE
podlega urzędowemu ograniczeniu przemieszczania do
czasu poznania wyników badań klinicznych
i epidemiologicznych wykonanych przez właściwy organ
albo zostaje zabite w celu poddania go badaniu labora-
toryjnemu pod kontrolą urzędową.

Jeżeli u jakiejkolwiek sztuki bydła w gospodarstwie na
terenie Państwa Członkowskiego oficjalnie podejrzewa
się TSE, wszystkie inne sztuki bydła z tego gospodar-
stwa podlegają urzędowemu ograniczeniu przemie-
szczania do czasu, gdy dostępne będą wyniki badań.
Jeżeli u jakiejkolwiek owcy lub kozy w gospodarstwie na
terenie Państwa Członkowskiego oficjalnie podejrzewa
się TSE, wszystkie inne owce i kozy z tego gospodarstwa
podlegają urzędowemu ograniczeniu przemieszczania
do czasu, gdy dostępne będą wyniki badań.

Jeżeli jednak istnieją dowody, że gospodarstwo, w
którym zwierzę przebywało w czasie, gdy zaszło podej-
rzenie o TSE, prawdopodobnie nie było tym gospodar-
stwem, w którym zwierzę mogło być narażone na zaka-

żenie TSE, właściwy organ może postanowić, że tylko
zwierzę podejrzewane o zakażenie poddane zostanie
urzędowemu zakazowi przemieszczania.

W razie konieczności właściwy organ może także posta-
nowić, że inne gospodarstwa lub jedynie to gospodar-
stwo, w którym zwierzę mogło być narażone na
kontakt z czynnikiem zakaźnym, poddane zostanie
urzędowej kontroli, w zależności od dostępnych danych
epidemiologicznych.

Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 24 ust. 2, i
w drodze odstępstwa od urzędowych ograniczeń prze-
mieszczania przewidzianych w niniejszym ustępie,
Państwo Członkowskie może zostać wyłączone z wdro-
żenia takich ograniczeń, jeżeli stosuje środki zapewnia-
jące równoważną ochronę w oparciu o odpowiednią
ocenę możliwego zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wszystkie części ciała zwierzęcia podejrzewanego
o zakażenie TSE pozostają pod kontrolą urzędową do
czasu otrzymania negatywnego wyniku badania albo są
usuwane zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1774/2002.”;

11) w art. 13 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) w akapicie pierwszym lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) wszystkie części ciała zwierzęcia usuwa się zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002, z wyjąt-
kiem materiału zatrzymanego do celów dokumen-
tacji zgodnie z załącznikiem III rozdział B niniej-
szego rozporządzenia;”;

b) w akapicie pierwszym lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) wszystkie zagrożone zwierzęta oraz produkty od
nich pochodzące, wymienione w pkt 2 załącznika
VII do niniejszego rozporządzenia, zidentyfikowane
na podstawie dochodzenia, o którym mowa w lit. b)
niniejszego ustępu ubija się i usuwa zgodnie z
rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002.”;

c) po pierwszym akapicie dodaje się następujący akapit:

„Na wniosek Państwa Członkowskiego i w oparciu o
pozytywne wyniki oceny ryzyka uwzględniającej w
szczególności środki kontrolne stosowane w tym
Państwie Członkowskim można zgodnie z procedurą, o
której mowa w art. 24 ust. 2, postanowić o zezwoleniu
na wykorzystanie bydła, o którym mowa w niniejszym
ustępie, do końca jego okresu produkcyjnego.”;

12) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 24 ust.
3, postanowieniami ust. 1 i 2 mogą zostać objęte inne
gatunki zwierząt.

4. Przepisy wykonawcze do niniejszego artykułu mogą
zostać przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art.
24 ust. 2.”;
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13) w art. 16 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) mleko i produkty mleczarskie, skóry oraz żelatyna i
kolagen uzyskane ze skór”;

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Produkty pochodzenia zwierzęcego przywożone
z państwa trzeciego o kontrolowanym lub nieustalonym
ryzyku występowania BSE muszą pochodzić od zdro-
wego bydła, owiec i kóz, u których nie został uszko-
dzony ośrodkowy układ nerwowy oraz które nie zostały
poddane wprowadzeniu gazu do jamy czaszkowej jak
określono w art. 8 ust. 3.

3. Produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego
zawierające materiał uzyskany z bydła pochodzącego z
państwa lub regionu o nieustalonym ryzyku występo-
wania BSE nie mogą być wprowadzane do obrotu,
chyba że pochodzą od zwierząt:

a) urodzonych po upływie ośmiu lat od daty, od której
zakaz karmienia przeżuwaczy białkiem pocho-
dzącym od ssaków był faktycznie stosowany; oraz

b) urodzonych, wyhodowanych i pozostających w
stadach z udokumentowanym brakiem występowania
BSE przez co najmniej siedem lat.

Ponadto produktów żywnościowych uzyskanych z prze-
żuwaczy nie wysyła się z Państwa Członkowskiego lub
jego regionu o nieustalonym ryzyku występowania BSE
do innego Państwa Członkowskiego ani nie przywozi
się z państwa trzeciego o nieustalonym ryzyku występo-
wania BSE.

Zakaz ten nie dotyczy produktów pochodzenia zwierzę-
cego wymienionych w załączniku VIII rozdział C i speł-
niających wymogi określone w załączniku VIII rozdział
C.

Produktom tym towarzyszy świadectwo zdrowia zwie-
rzęcia wydane przez urzędowego weterynarza, potwier-
dzające, że zostały one wyprodukowane zgodnie z
niniejszym rozporządzeniem.”;

14) dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 23a

Następujące środki, które mają na celu zmianę innych niż
istotne elementów niniejszego rozporządzenia, w tym
uzupełnienie go, są przyjmowane zgodnie z procedurą
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 24
ust. 3:

a) zatwierdzenie szybkich testów, o których mowa w art. 6
ust 1 oraz art. 8 ust. 2;

b) dostosowanie wieku, o którym mowa w art. 6 ust 1b;

c) kryteria mające na celu wykazanie poprawy sytuacji
epidemiologicznej, o których mowa w art. 6 ust. 1b;

d) decyzja zezwalająca na karmienie młodych przeżuwaczy
białkami pochodzenia rybnego, o której mowa w art. 7
ust. 3;

e) kryteria udzielania zwolnień z ograniczeń, o których
mowa w art. 7 ust. 4;

f) decyzja o wprowadzeniu poziomu tolerancji, o której
mowa w art. 7 ust. 4a;

g) decyzja w sprawie wieku, o której mowa w art. 8 ust.1;

h) przepisy przewidujące odstępstwa od obowiązku
usuwania i niszczenia materiałów szczególnego ryzyka,
zgodnie z art. 8 ust. 5;

i) zatwierdzenie procesów produkcyjnych, o których
mowa w art. 9 ust.1;

j) decyzja o rozszerzeniu niektórych przepisów na inne
gatunki zwierząt zgodnie z art. 15 ust. 3.”;

15) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 24

Komitety

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokar-
mowego i Zdrowia Zwierząt. Jednak w odniesieniu do art.
6a Komisja konsultuje się także ze Stałym Komitetem ds.
Zootechniki.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje
się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej
art. 8.

Okres, o którym mowa w art. 5 ust. 6 tej decyzji, wynosi
trzy miesiące, a w przypadku środków zabezpieczających, o
których mowa w art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia,
15 dni.

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje
się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z
uwzględnieniem jej art. 8.”;

16) dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 24a

Decyzje podejmowane zgodnie z jedną z procedur, o
których mowa w art. 24, opierają się na odpowiedniej
ocenie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt
oraz, z uwzględnieniem dostępnej wiedzy naukowej,
prowadzą do utrzymania lub, jeżeli jest to naukowo
uzasadnione, do zwiększenia poziomu ochrony zdrowia
ludzi i zwierząt zapewnianej we Wspólnocie.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 18 grudnia 2006 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego
J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

W imieniu Rady
J.-E. ENESTAM

Przewodniczący
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