
DECYZJA KOMISJI

z dnia 11 czerwca 2007 r.

zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Rumunii za oficjalnie wolną od
brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Słowenii za

oficjalnie wolną od brucelozy bydła

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2400)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/399/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca
1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływa-
jących na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą
chlewną (1), w szczególności jej załącznik A część II pkt 7,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia
1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulują-
cych handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (2),
w szczególności jej sekcję II rozdziału 1 załącznika A,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 93/52/EWG z dnia 21 grudnia 1992 r.
stwierdzająca stosowanie się państw członkowskich lub
regionów do wymagań odnoszących się do brucelozy
(B. melitensis) i przyznająca im status państw członkow-
skich lub regionów oficjalnie wolnych od tej choroby (3)
zawiera wykaz państw członkowskich i regionów uzna-
nych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis)
zgodnie z dyrektywą 91/68/EWG.

(2) W następstwie kontroli weterynaryjnej przeprowadzonej
w lipcu 2001 r. uznano, iż Rumunia spełnia warunki
przewidziane w sekcji II pkt 1 lit. b) rozdziału 1
załącznika A do dyrektywy 91/68/EWG. Dlatego też
została wymieniona w decyzji Komisji 97/232/WE
z dnia 3 marca 1997 r. ustalającej wykaz państw trze-
cich, z których państwa członkowskie dopuszczają
przywóz owiec i kóz (4) jako państwo trzecie oficjalnie
uznane za wolne od brucelozy (B. melitensis).

(3) Ponadto od momentu tego uznania Rumunia podjęła się
spełnienia warunków przewidzianych w sekcji II pkt 2
rozdziału 1 załącznika A dyrektywy 91/68/EWG w celu
utrzymania przyznanego jej statusu oficjalnie wolnej od
brucelozy.

(4) Rumunia przedłożyła Komisji dokumentację wskazującą
na zgodność z odpowiednimi warunkami przewidzia-
nymi w sekcji II pkt 1 lit. b) rozdziału 1 załącznika
A do dyrektywy 91/68/EWG dotyczącą całego jej
obszaru, w odniesieniu do utrzymania przyznanego jej
statusu oficjalnie wolnej od brucelozy.

(5) Rumunię należy zatem uznać za oficjalnie wolną od
brucelozy (B. melitensis) w odniesieniu do gospodarstw
hodowli owiec lub kóz.

(6) Dyrektywa 64/432/EWG stanowi, że państwa członkow-
skie bądź ich części lub regiony mogą być uznane za
oficjalnie wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej
białaczki bydła w odniesieniu do stad bydła, pod warun-
kiem że spełniają one pewne warunki ustanowione w tej
dyrektywie.

(7) Wykazy regionów państw członkowskich uznanych za
wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła
i enzootycznej białaczki bydła są wyszczególnione
w decyzji Komisji 2003/467/WE z dnia 23 czerwca
2003 r. przyznającej status bydła urzędowo uznanego
za wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki
bydła w odniesieniu do stad bydła w niektórych
państwach członkowskich i regionach państw członkow-
skich (5).

(8) Słowenia przedłożyła Komisji dokumentację wskazującą
na zgodność z odpowiednimi warunkami przewidzia-
nymi w dyrektywie 64/432/EWG w odniesieniu do
całego jej obszaru w celu uznania tego państwa człon-
kowskiego za państwo członkowskie oficjalnie wolne od
brucelozy.
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(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmie-
niona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006,
str. 352).

(2) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2006/104/WE.

(3) Dz.U. L 13 z 21.1.1993, str. 14. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją
2006/169/WE (Dz.U. L 57 z 28.2.2006, str. 35).

(4) Dz.U. L 93 z 8.4.1997, str. 43. Decyzja uchylona decyzją
2004/212/WE (Dz.U. L 73 z 11.3.2004, str. 11).

(5) Dz.U. L 156 z 25.6.2003, str. 74. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2007/174/WE (Dz.U. L 80 z 21.3.2007, str. 11).



(9) Po dokonaniu oceny dokumentacji przedłożonej przez
Słowenię całe terytorium tego państwa członkowskiego
powinno zostać uznane za oficjalnie wolne od brucelozy
w odniesieniu do bydła.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 93/52/EWG
i 2003/467/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik I do decyzji 93/52/EWG zastępuje się tekstem załącz-
nika I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

W załączniku II do decyzji 2003/467/WE rozdział 1 zastępuje
się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszej
decyzji.

Artykuł 3

Niniejszą decyzję stosuje się od trzeciego dnia po jej opubliko-
waniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK I

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

Kod ISO Państwo członkowskie

BE Belgia

CZ Republika Czeska

DK Dania

DE Niemcy

IE Irlandia

LU Luksemburg

HU Węgry

NL Niderlandy

AT Austria

PL Polska

RO Rumunia

SI Słowenia

SK Słowacja

FI Finlandia

SE Szwecja

UK Zjednoczone Królestwo”
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ZAŁĄCZNIK II

„ROZDZIAŁ 1

Państwa członkowskie oficjalnie wolne od brucelozy

Kod ISO Państwo członkowskie

BE Belgia

CZ Republika Czeska

DK Dania

DE Niemcy

FR Francja

LU Luksemburg

NL Niderlandy

AT Austria

SI Słowenia

SK Słowacja

FI Finlandia

SE Szwecja”
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