
DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ustanawiająca szczególne środki, które powinny być stosowane przez Cypr w odniesieniu do
trzęsawki owiec

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1877)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny)

(2007/315/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,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 836/2004 z dnia
28 kwietnia 2004 r. ustanawiające środki przejściowe,
które powinny być stosowane przez Cypr
w odniesieniu do trzęsawki owiec (2), zostało przyjęte
z uwagi na wysoki poziom występowania trzęsawki
wśród owiec i kóz na Cyprze. Określone w nim są
pewne środki przejściowe, w tym zakaz wysyłki
z Cypru do innych państw członkowskich lub do państw
trzecich niektórych rodzajów mięsa i produktów mięs-
nych pochodzących od owiec i kóz. Rozporządzenie to
obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2007 r.

(2) Wspólnotowe wyniki zwalczania pasażowalnej encefalo-
patii gąbczastej (TSE) oraz program monitorujący na
2006 r. wskazują na to, że we Wspólnocie zdiagnozo-
wano 2 579 przypadków TSE u owiec, z czego 865 na
Cyprze oraz 531 przypadków TSE u kóz we Wspólnocie,
z czego 461 na Cyprze.

(3) W ramach mapy drogowej w sprawie TSE (COM(2005)
322 wersja ostateczna) przyjętej dnia 15 lipca 2005 r.
oraz zgodnie z programem prac SANCO w odniesieniu
do TSE na lata 2006–2007 (SEC(2006) 1527) Komisja
jest obecnie w trakcie przeprowadzania dyskusji
z państwami członkowskimi na temat propozycji prze-
glądu obecnych środków stosowanych w przypadku stad
dotkniętych TSE, w których wykluczono BSE.

(4) W związku ze stanem zdrowia pogłowia owiec i kóz na
Cyprze w odniesieniu do trzęsawki owiec, w celu zapo-

bieżenia rozprzestrzenianiu choroby w innych państwach
członkowskich, konieczne jest uwzględnienie środków
kontrolnych oraz oczekiwanie na wnioski dyskusji na
temat przeglądu w zakresie handlu wewnątrzwspólnoto-
wego oraz handlu z krajami trzecimi niektórymi rodza-
jami mięsa i produktami mięsnymi pochodzącymi od
owiec i kóz.

(5) W związku z powyższym wysyłka z Cypru do innych
państw członkowskich lub do krajów trzecich produktów
pochodzących od owiec i kóz pozostaje zabroniona.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Cypr zapewnia, że świeże mięso, mięso mielone, wyroby mięsne
oraz produkty mięsne, jak określono w załączniku I do rozpo-
rządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady (3), pochodzące od owiec i kóz, nie będą wysyłane do
innych państw członkowskich i krajów trzecich.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 października 2007 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Cypryjskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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