
DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 kwietnia 2007 r.

dotycząca środków podjętych przez Słowenię w związku z pojawieniem się ognisk klasycznego
pomoru świń w Chorwacji

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1830)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/314/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia
1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu
wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia 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 2002/99/WE z dnia 16 grudnia
2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję,
przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów
pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez
ludzi (3), w szczególności jej art. 4 ust. 1 akapit drugi oraz
art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Od dnia 3 marca 2007 r. w Chorwacji przy granicy ze
Słowenią wystąpiło kilka przypadków klasycznego
pomoru świń. Dnia 8 marca 2007 r., na podstawie infor-
macji dostarczonych przez Chorwację, Słowenia podjęła
środki zwalczania i zapobiegawcze w stosunku do
gospodarstw, w których hoduje się świnie oraz
w stosunku do przemieszczania świń na obszarach obję-
tych ograniczeniami, znajdujących się w gminie Brežice
oraz w odległości 3 i 10 km od ognisk choroby
w Chorwacji. Na obszarach objętych ograniczeniami
(obszar 3 km i 10 km) obowiązują różne środki, stwo-
rzone w oparciu o wymagania określone w dyrektywie
Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r.
w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycz-
nego pomoru świń (4).

(2) Dodatkowo dnia 12 marca 2007 r. Słowenia podjęła
podobne środki na obszarach znajdujących się
w gminach Razkrizje, Ljutomer, Ormoz i Črenšovci
oraz w odległości 10 km od kolejnego ogniska choroby
w Chorwacji.

(3) Słowenia niezwłocznie poinformowała Komisję i państwa
członkowskie o podjętych środkach. Środki te obejmują
zakaz wysyłki świń oraz mięsa wieprzowego z obszarów
objętych ograniczeniami do innych rejonów Słowenii
oraz do innych państw członkowskich.

(4) Środki zwalczania i zapobiegawcze podjęte przez
Słowenię okazały się skuteczne, gdyż jak do tej pory
nie wykryto na jej terytorium ognisk klasycznego
pomoru świń.

(5) Jednakże, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się klasycz-
nego pomoru świń we Wspólnocie, właściwe jest usta-
nowienie na mocy niniejszej decyzji zakazu wysyłki świń
z gospodarstw znajdujących się na ustalonych przez
Słowenię obszarach objętych ograniczeniami.

(6) Jednakże z powodu przedłużonego okresu obowiązy-
wania ograniczeń, w gospodarstwach, w których hodo-
wane są świnie, mogą wystąpić problemy związane
z dobrostanem zwierząt, powodujące konieczność doko-
nania odstępstw od ograniczeń w przemieszczaniu.

(7) Z tego względu należy zezwolić na wysyłkę świń
z obszarów objętych ograniczeniami do wyznaczonych
ubojni w Słowenii w celu natychmiastowego uboju oraz
do gospodarstw w Słowenii znajdujących się poza obsza-
rami objętymi ograniczeniami, pod warunkiem że
badanie świń wykazało wynik negatywny zgodnie
z decyzją Komisji 2002/106/WE z dnia 1 lutego
2002 r. zatwierdzającą Podręcznik diagnostyczny ustana-
wiający procedury diagnostyczne, metody pobierania
próbek oraz kryteria oceny wyników badań laboratoryj-
nych w celu potwierdzenia klasycznego pomoru świń (5).
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(8) Na obszarach objętych ograniczeniami nie ma ubojni,
dlatego władze Słowenii muszą wyznaczyć ubojnie znaj-
dujące się poza tymi obszarami, w których, ze względu
na dobrostan zwierząt, dokonywany będzie ubój świń
z obszarów objętych ograniczeniami.

(9) Słowenia wprowadzi ścisłe kontrole w zakresie wysyłki
świń z gospodarstw znajdujących się na obszarach obję-
tych ograniczeniami do wyznaczonych ubojni oraz do
innych gospodarstw znajdujących się poza tymi obsza-
rami. Ze względu na ścisłe kontrole nie jest konieczne
poddanie mięsa wieprzowego pochodzącego z tych świń
obróbce zgodnie z dyrektywą 2002/99/WE. Ponadto nie
można zezwolić na wprowadzanie mięsa o takim pocho-
dzeniu do wewnątrzwspólnotowego lub międzynarodo-
wego obrotu handlowego.

(10) Należy określić specjalne środki w odniesieniu do ozna-
czania świeżego mięsa wieprzowego z obszarów obję-
tych ograniczeniami w Słowenii oraz do jego później-
szego użycia, jak również miejsca przeznaczenia prze-
tworzonych produktów. Środki te nie powinny zmniej-
szać poziomu ochrony przed klasycznym pomorem świń
we Wspólnocie i nie powinny niekorzystnie wpływać na
wewnątrzwspólnotowy lub międzynarodowy obrót hand-
lowy.

(11) Należy zatem w tym konkretnym przypadku przewidzieć
alternatywny znak identyfikacyjny, do stosowania przez
Słowenię w odniesieniu do świeżego mięsa z obszarów
objętych ograniczeniami, którego nie można pomylić ze
znakiem identyfikacyjnym dla mięsa wieprzowego prze-
widzianym w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiającym szczególne zasady higieny w odniesieniu
do żywności pochodzenia zwierzęcego (1) lub
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2076/2005 z dnia
5 grudnia 2005 r. ustanawiającym środki przejściowe
do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004,
(WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady oraz zmieniającym rozporządzenia
(WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (2) oraz ze
znakiem zdrowia dla mięsa wieprzowego przewidzianego
w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawia-
jącym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędo-
wych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (3).

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Słowenia zapewnia zakaz wysyłki świń z gospodarstw
znajdujących się na obszarach objętych ograniczeniami ustalo-
nych przez nią w związku z pojawieniem się ognisk klasycz-
nego pomoru świń w Chorwacji.

Jednakże świnie mogą być wysyłane z gospodarstw, w których
przeprowadzono z wynikiem negatywnym badania kliniczne
i laboratoryjne zgodnie z:

a) rozdziałem IV pkt D ust. 1 i 3 załącznika do decyzji
2002/106/WE, w przypadku gdy świnie są przemieszczane
bezpośrednio do wyznaczonej ubojni w Słowenii w celu
natychmiastowego uboju; lub

b) rozdziałem IV pkt D ust. 1 i 2 oraz ust. 4 akapit drugi, trzeci
i czwarty załącznika do decyzji 2002/106/WE, w przypadku
gdy świnie są przemieszczane do gospodarstwa w Słowenii
znajdującego się poza obszarami objętymi ograniczeniami,
przy czym przed wysyłką świń należy pobrać na terenie
gospodarstwa próbki krwi do badania laboratoryjnego.

2. Słowenia przeprowadza badania laboratoryjne świń,
o których mowa w ust. 2, przeznaczonych na wysyłkę do
ubojni, zgodnie z rozdziałem IV pkt D ust. 4 załącznika do
decyzji 2002/106/WE.

3. Słowenia bez zbędnej zwłoki informuje Komisję i inne
państwa członkowskie o aktualnych wykazach obszarów obję-
tych ograniczeniami, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 2

1. Od Słowenii nie wymaga się poddania świeżego mięsa ze
świń, o których mowa w art. 1 ust. 1 niniejszej decyzji, obróbce
określonej w załączniku III do dyrektywy 2002/99/WE, pod
warunkiem że świeże mięso jest oznakowane jak jest to okreś-
lone w załączniku II do powyższej dyrektywy lub posiada inny
czytelny i nieusuwalny znak identyfikacyjny zgodny z modelem
określonym w załączniku do niniejszej decyzji.

Znak ten nie może przypominać:

a) znaku identyfikacyjnego dla świeżego mięsa wieprzowego,
określonego w sekcji I załączniku II do rozporządzenia (WE)
nr 853/2004;
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b) znaku jakości zdrowotnej dla świeżego mięsa wieprzowego,
określonego w rozdziale III sekcji I załącznika I do rozpo-
rządzenia (WE) nr 854/2004;

c) znaku identyfikacyjnego dla świeżego mięsa wieprzowego,
określonego w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2076/2005.

2. Mięso wieprzowe, o którym mowa w art. 1:

a) nie może być wysyłane ze Słowenii do innych państw człon-
kowskich lub wywożone do krajów trzecich;

b) musi być pozyskane, krojone, przewożone i składowane
oddzielnie od mięsa przeznaczonego do obrotu wewnątrz-
wspólnotowego lub do wywozu do krajów trzecich;

c) musi być wykorzystywane w taki sposób, aby nie przedo-
stało się do produktów mięsnych przeznaczonych do
wewnątrzwspólnotowego obrotu handlowego lub na
wywóz do krajów trzecich, chyba że było poddane obróbce
opisanej w załączniku III do dyrektywy 2002/99/WE.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

Znak, o którym mowa w art. 2 ust. 1, musi być czytelny z wyraźnie oznakowanymi znakami oraz musi mieć następujący
kształt i oznaczenia:

gdzie:

— „XY” oznacza właściwy kod państwa przewidziany w pkt 6 części B sekcji I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr
853/2004; oraz

— „1234” oznacza numer identyfikacyjny zakładu, o którym mowa w pkt 7 części B sekcji I załącznika II do rozpo-
rządzenia (WE) nr 853/2004.
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