
DECYZJA KOMISJI

z dnia 16 lutego 2007 r.

zmieniająca decyzje 2006/415/WE, 2006/416/WE oraz 2006/563/WE w odniesieniu do znaku
identyfikacyjnego, który należy stosować do świeżego mięsa drobiowego

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 431)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/119/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia
1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu
wewnątrzwspólnotowym ze względu na wprowadzenie rynku
wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca
1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych
mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym
niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie
wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej
art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia
2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy
ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (3), w szczególności
jej art. 66 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Grypa ptaków jest zakaźną chorobą wirusową drobiu
i innych ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia,
które w krótkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii
i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt
i zdrowia publicznego oraz znacznie obniżyć opłacalność
hodowli drobiu. Istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrze-
nienia się czynnika chorobotwórczego na inne gospodar-
stwa, wśród dzikiego ptactwa oraz rozprzestrzenienia się
z jednego państwa członkowskiego na inne państwa
członkowskie i kraje trzecie poprzez handel żywymi
ptakami lub otrzymanymi z nich produktami.

(2) Dyrektywa 2005/94/WE ustanawia wspólnotowe środki,
które należy stosować w przypadku wystąpienia grypy
ptaków u drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli
oraz w celu uniknięcia rozprzestrzenienia się tej choroby.
Środki te obejmują ustanowienie obszarów zapowietrzo-
nych i zakaz transportu mięsa drobiowego na tych
obszarach.

(3) Dyrektywa 2005/94/WE przewiduje również pewne
odstępstwa od tego zakazu, z zastrzeżeniem określonych
warunków. Warunki te obejmują między innymi
niewprowadzanie wspomnianego mięsa do wewnątrz-
wspólnotowego lub międzynarodowego obrotu handlo-
wego i wymóg opatrzenia takiego mięsa znakiem prze-
widzianym w załączniku II do dyrektywy Rady
2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającej
przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie,
dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (4),
o ile nie postanowiono inaczej w tej dyrektywie.

(4) Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlament Europej-
skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające
szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do
żywności pochodzenia zwierzęcego (5), przewiduje znak
identyfikacyjny, który należy stosować do niektórych
rodzajów mięsa pochodzenia zwierzęcego.

(5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2005 z dnia
5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki przejściowe do
celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE)
nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia (WE)
nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (6) przewiduje
tymczasowe użycie krajowych znaków identyfikacyjnych
dla produktów pochodzenia zwierzęcego, dopuszczonych
do obrotu wyłącznie na terytorium państwa członkow-
skiego, w którym zostały wyprodukowane.
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(6) Ponadto decyzja Komisji 2006/415/WE (1) przewiduje
pewne ograniczenia, które należy stosować w obszarach
A i B, w tym zakaz wysyłania z tych obszarów
produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
wytworzonych z dzikiego ptactwa łownego. Niemniej
decyzja ta przewiduje odstępstwa od wspomnianych
ograniczeń dla wysyłki na rynek krajowy niektórych
rodzajów mięsa, produktów i przetworów mięsnych
z zastrzeżeniem określonych warunków obejmujących
znakowanie takiego mięsa w sposób przewidziany
w załączniku II do dyrektywy 2002/99/WE.

(7) Decyzja Komisji 2006/416/WE z dnia 14 czerwca
2006 r. dotycząca niektórych środków przejściowych
w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków
u drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli we
Wspólnocie (2) ustanawia niektóre środki przejściowe,
które należy stosować w przypadku wystąpienia tej
choroby. Środki te obejmują ustanowienie obszarów
zapowietrzonych w przypadku wystąpienia choroby
i stosowanie określonych ograniczeń na takich obsza-
rach, włącznie z zakazem przemieszczania mięsa drobio-
wego. Niemniej wspomniana decyzja również przewiduje
odstępstwa od tego zakazu z zastrzeżeniem określonych
warunków, włącznie ze znakowaniem takiego mięsa
w sposób przewidziany w załączniku II do dyrektywy
2002/99/WE.

(8) Decyzja Komisji 2006/563/WE z dnia 11 sierpnia
2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych
w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków
podtypu H5N1 wśród dzikiego ptactwa we Wspólnocie
oraz uchylająca decyzję 2006/115/WE (3) ustanawia
pewne środki, które należy zastosować w przypadku
wystąpienia tej choroby u dzikiego ptactwa. Środki te
obejmują ustanowienie obszaru kontroli i zakaz wysyłki
mięsa, przetworów i produktów mięsnych z drobiu
i dzikiego ptactwa łownego w takich obszarach. Jednak
decyzja ta również przewiduje odstępstwa od zakazu
z zastrzeżeniem określonych warunków, włącznie
z oznakowaniem takiego mięsa znakiem zgodnie
z wymogami załącznika II do dyrektywy 2002/99/WE
lub znakiem krajowym ustanowionym zgodnie z art. 4
rozporządzenia (WE) nr 2076/2005.

(9) Decyzja Komisji 2007/118/WE z dnia 16 lutego 2007 r.
ustanawiająca szczegółowe zasady w odniesieniu do
alternatywnego znaku identyfikacyjnego na mocy dyrek-
tywy Rady 2002/99/WE (4) przewiduje alternatywny
znak identyfikacyjny, który może być stosowany zamiast
znaku określonego w załączniku II do dyrektywy
2002/99/WE.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje
2006/415/WE, 2006/416/WE i 2006/563/WE, aby
umożliwić stosowanie wspomnianego alternatywnego
znaku identyfikacyjnego.

(11) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zmiany decyzji 2006/415/WE

W decyzji 2006/415/WE art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W drodze odstępstwa od przepisu art. 5 lit. b) państwo
członkowskie dotknięte chorobą może zezwolić na wysyłkę
na rynek krajowy świeżego mięsa, mięsa mielonego, mięsa
odkostnionego mechanicznie, a także przetworów lub
produktów mięsnych z dzikiego ptactwa łownego pochodzą-
cego z obszaru A lub B, jeżeli mięso jest oznakowane:

a) zgodnie ze specjalnym znakiem identyfikacyjnym przewi-
dzianym w załączniku II do dyrektywy 2002/99/WE;
albo

b) zgodnie z art. 2 decyzji 2007/118/WE.”.

Artykuł 2

Zmiany decyzji 2006/416/WE

W art. 18 ust. 1 decyzji 2006/416/WE lit. g) otrzymuje
brzmienie:

„g) mięso to nie jest wprowadzane do wewnątrzwspólnoto-
wego lub międzynarodowego obrotu handlowego i jest
oznakowane:

i) zgodnie ze specjalnym znakiem identyfikacyjnym
przewidzianym w załączniku II do dyrektywy
2002/99/WE; albo

ii) zgodnie z art. 2 decyzji 2007/118/WE.”.
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Artykuł 3

Zmiany decyzji 2006/563/WE

W decyzji 2006/563/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 6 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e) wysyłania mięsa, mięsa mielonego, mięsa odkostnionego
mechanicznie, przetworów mięsnych i produktów mięs-
nych z drobiu z obszaru kontroli oraz z dzikiego
ptactwa łownego pozyskanego ze środowiska natural-
nego na obszarze kontroli.”;

2) artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Odstępstwa w odniesieniu do mięsa, mięsa mielonego,
przetworów mięsnych, mięsa odkostnionego
mechanicznie i produktów mięsnych

1. W drodze odstępstwa od art. 6 lit. e), państwo człon-
kowskie dotknięte chorobą może zezwolić na wysyłkę
z obszaru kontroli w celu wprowadzenia do obrotu lub
wywozu do państw trzecich następującego mięsa:

a) świeżego mięsa drobiowego, w tym mięsa hodowlanego
ptactwa łownego, które zostało:

i) wyprodukowane zgodnie z wymogami załącznika II
oraz sekcji II i III załącznika III do rozporządzenia
(WE) nr 853/2004; oraz

ii) poddane kontroli zgodnie z wymogami sekcji I, II, III
oraz rozdziału V część A pkt 1 i rozdziału VII sekcji
IV załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004;

b) mięsa mielonego, przetworów mięsnych, mięsa odkost-
nionego mechanicznie i produktów mięsnych zawierają-
cych mięso, o którym mowa w lit. a),
i wyprodukowanych zgodnie z wymogami sekcji V i VI
załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

c) produktów mięsnych, które zostały poddane zabiegom
określonym dla grypy ptaków w tabeli 1 pozycje a), b)
lub c) w załączniku III do dyrektywy 2002/99/WE;

d) świeżego mięsa, mięsa mielonego, mięsa drobiowego
odkostnionego mechanicznie, mięsa hodowlanego
ptactwa łownego i dzikiego ptactwa łownego pozyska-
nego ze środowiska naturalnego na danym obszarze
przed ustanowieniem obszaru kontroli oraz przetworów
i produktów mięsnych zawierających takie mięso, wypro-
dukowanych w zakładach położonych na obszarze
kontroli.

2. W drodze odstępstwa od art. 6 lit. e), państwo człon-
kowskie dotknięte chorobą może zezwolić na wysyłkę
z obszaru kontroli na rynek krajowy świeżego mięsa,
mięsa mielonego i mięsa odkostnionego mechanicznie
z drobiu lub hodowlanych ptaków łownych z obszaru
kontroli, a także przetworów i produktów mięsnych zawie-
rających takie mięso, pod warunkiem że spełnia ono nastę-
pujące warunki:

a) jest oznakowane:

i) specjalnym znakiem identyfikacyjnym przewidzianym
w załączniku II do dyrektywy 2002/99/WE; albo

ii) zgodnie z art. 2 decyzji 2007/118/WE; oraz

b) było pozyskiwane, krojone, składowane i przewożone
oddzielnie od innego mięsa drobiowego lub mięsa
hodowlanego ptactwa łownego i nie jest wprowadzone
do przetworów i produktów mięsnych przeznaczonych
do wysyłki do innych państw członkowskich lub do
wywozu do państw trzecich.”.

Artykuł 4

Adresat

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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