
DECYZJA KOMISJI

z dnia 12 października 2007 r.

zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko
pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4660)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/663/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), a 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), a w szczególności jej
art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Po ostatnim wystąpieniu ognisk pryszczycy w Wielkiej
Brytanii została przyjęta decyzja Komisji 2007/554/WE
z dnia 9 sierpnia 2007 r. dotycząca niektórych środków
ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym
Królestwie (3) w celu wzmocnienia środków zwalczania
podjętych przez to państwo członkowskie w ramach
dyrektywy Rady 2003/85/WE z dnia 29 września
2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania
pryszczycy (4).

(2) Decyzja 2007/554/WE ustanawia zasady mające zastoso-
wanie do wysyłania z obszarów wysokiego i niskiego
ryzyka w Wielkiej Brytanii produktów uznanych za
bezpieczne, które wyprodukowano przed wprowadze-
niem ograniczeń w Zjednoczonym Królestwie,
z surowców pochodzących spoza obszarów objętych

ograniczeniami, lub które zostały poddane zabiegowi
o udowodnionej skuteczności w zakresie inaktywacji
ewentualnego wirusa pryszczycy.

(3) W celu zagwarantowania jasności prawodawstwa wspól-
notowego właściwe jest przeformułowanie pierwszego
i drugiego akapitu art. 2 ust. 6 decyzji 2007/554/WE.

(4) Właściwe jest zezwolenie, zgodnie ze szczególnymi
warunkami wydawania świadectw, na ponowną wysyłkę
zamrożonego nasienia i zarodków owiec i kóz przywo-
żonych do Zjednoczonego Królestwa zgodnie
z prawodawstwem wspólnotowym i przechowywanych
oddzielnie od nasienia, komórek jajowych i zarodków
nie kwalifikujących się do wysłania z obszarów wyso-
kiego i niskiego ryzyka wymienionych w załącznikach
I i II do decyzji 2007/554/WE. Trzeba wprowadzić
dodatkowe warunki wydawania świadectw weterynaryj-
nych, należy zatem odpowiednio zmienić art. 6 ust. 2
lit. b) tej decyzji.

(5) Właściwe jest też dokonanie zmiany wymogów dotyczą-
cych wydawania świadectw ustanowionych w decyzji
2007/554/WE w odniesieniu do produktów zwierzęcych,
w tym karmy dla zwierząt domowych, które zostały
poddane obróbce termicznej o udowodnionej skutecz-
ności w zakresie inaktywacji ewentualnego wirusa
pryszczycy w omawianych produktach. Należy zatem
odpowiednio zmienić art. 8 ust. 4 i 6 tej decyzji.

(6) Ponadto konieczne jest wyjaśnienie, których części tery-
torium Zjednoczonego Królestwa dotyczą środki, których
powzięcia wymagają inne państwa członkowskie
w odniesieniu do zwierząt z gatunków podatnych na
pryszczycę wysyłanych w okresie, gdy zwierzęta mogły
zostać wysłane z części Zjednoczonego Królestwa
niewłączonych do obszaru zagrożonego ustanowionego
w hrabstwie Surrey w związku z wystąpieniem dwóch
ognisk choroby potwierdzonych w sierpniu 2007 r.
Należy zatem zmienić art. 13 ust. 2 decyzji 2007/554/
WE, aby odnosił się konkretnie do Wielkiej Brytanii.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2007/554/
WE.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego
i Zdrowia Zwierząt,
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(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
L 157 z 30.4.2004, str. 33); sprostowanie (Dz.U. L 195
z 2.6.2004, str 12).

(2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
L 315 z 19.11.2002, str. 14).

(3) Dz.U. L 210 z 10.8.2007, str. 36. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2007/608/WE (Dz.U. L 241 z 14.9.2007, str. 26).

(4) Dz.U. L 306 z 22.11.2003, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352).



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2007/554/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) Artykuł 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zakaz przewidziany w ust. 2 nie ma zastosowania do
świeżego mięsa uzyskanego ze zwierząt hodowanych poza
obszarami wymienionymi w załączniku I i załączniku II,
transportowanych w drodze odstępstwa od art. 1 ust. 2
i 3 bezpośrednio i pod urzędową kontrolą
w zaplombowanych środkach transportu do rzeźni poło-
żonej na jednym z obszarów wymienionych
w załączniku I poza strefą ochrony w celu natychmiasto-
wego uboju, o ile tego rodzaju świeże mięso jest wprowa-
dzane do obrotu tylko na obszarach wymienionych
w załączniku I i załączniku II i spełnia następujące warunki:

a) każda taka partia mięsa jest oznaczona zgodnie z art. 4
ust. 1 ppkt (ii) dyrektywy Rady 2002/99/WE lub zgodnie
z decyzją 2001/304/WE;

b) rzeźnia działa pod ścisłą kontrolą weterynaryjną;

c) świeże mięso jest wyraźnie zidentyfikowane oraz trans-
portowane i przechowywane oddzielnie od mięsa kwali-
fikującego się do wysłania poza Zjednoczone Królestwo.

Właściwy organ weterynaryjny kontroluje przestrzeganie
warunków określonych w akapicie pierwszym pod
nadzorem centralnych organów weterynaryjnych.

Centralne organy weterynaryjne przekazują Komisji i innym
państwom członkowskim wykaz zakładów zatwierdzonych
dla celów stosowania niniejszego ustępu.”

2) W artykule 6 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) zamrożonego nasienia i zarodków bydła, zamrożo-
nego nasienia świń, zamrożonego nasienia
i zarodków owiec i kóz przywiezionych do Zjedno-
czonego Królestwa, zgodnie z warunkami określo-
nymi odpowiednio w dyrektywach 88/407/EWG,
89/556/EWG, 90/429/EWG i 92/65/EWG, i które
od chwili wprowadzenia do Zjednoczonego Króle-
stwa były przechowywane i transportowane
oddzielnie od nasienia, komórek jajowych
i zarodków niekwalifikujących się do wysłania
zgodnie z ust. 1.”

b) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Świadectwo zdrowia ustanowione w dyrektywie
92/65/EWG towarzyszące zamrożonemu nasieniu owiec
i kóz wysyłanemu ze Zjednoczonego Królestwa do
innych państw członkowskich zawiera następujące sfor-
mułowanie:

»Zamrożone nasienie owiec/kóz zgodne z decyzją
Komisji 2007/554/WE z dnia 9 sierpnia 2007 r. doty-
czącą niektórych środków ochronnych przeciwko
pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie.«

7. Świadectwo zdrowia ustanowione w dyrektywie
92/65/EWG towarzyszące zamrożonym zarodkom
owiec i kóz wysyłanym ze Zjednoczonego Królestwa
do innych państw członkowskich zawiera następujące
sformułowanie:

»Zamrożone zarodki owiec/kóz zgodne z decyzją Komisji
2007/554/WE z dnia 9 sierpnia 2007 r. dotyczącą
niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy
w Zjednoczonym Królestwie.«”

3) W art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

a) Ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku produktów, o których mowa
w ust. 2 lit. a) do d) i lit. f) tego artykułu, w drodze
odstępstwa od ust. 3 wystarczy, by stwierdzenie zgod-
ności z warunkami w zakresie przetwarzania
w dokumencie handlowym wymaganym zgodnie
z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym było
zatwierdzone zgodnie z art. 9 ust. 1.”

b) Ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. W przypadku produktów, o których mowa
w ust. 2 lit. g), które zostały wyprodukowane lub prze-
tworzone w zakładzie działającym zgodnie z HACCP
oraz stosującym dającą się skontrolować standardową
procedurę działania, zapewniającą zgodność wstępnie
przetworzonych składników z odpowiednimi warunkami
dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi
w niniejszej decyzji, w drodze odstępstwa od ust. 3
wystarczy stwierdzenie tej zgodności w dokumencie
handlowym towarzyszącym wysyłce, zatwierdzonym
zgodnie z art. 9 ust. 1.”
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4) Artykuł 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Bez uszczerbku dla przepisów art. 6 decyzji Rady
90/424/EWG i środków powziętych już przez państwa
członkowskie, państwa członkowskie inne niż Zjednoczone
Królestwo wprowadzają właściwe środki ostrożności
w odniesieniu do podatnych zwierząt wysłanych ze Zjedno-
czonego Królestwa między dniem 15 lipca a 13 września
2007 r., w tym izolację i badania kliniczne, w miarę
potrzeby połączone z testami laboratoryjnymi mającymi na
celu wykrycie lub wykluczenie zakażenia wirusem
pryszczycy, oraz w miarę potrzeby środki określone
w art. 4 dyrektywy 2003/85/WE.”

Artykuł 2

Państwa członkowskie zmieniają środki stosowane w handlu
w celu dostosowania ich do niniejszej decyzji. Niezwłocznie
informują o tym Komisję.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 października 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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