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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1275/2007
z dnia 29 października 2007 r.
zmieniające załącznik IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001
ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych
gąbczastych encefalopatii
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

mięsnych zgodnie z definicją w dyrektywie Rady
77/99/EWG (2), która obejmowała przetworzone jelita
(tusze zwierzęce). Dodatkowo wprowadzono możliwość
handlu trójstronnego, gdzie państwa trzecie, w których
występuje ryzyko BSE, mogą dokonywać wywozu przetworzonych jelit pochodzących z państw, w których
występowanie BSE uważane jest za wysoce nieprawdopodobne.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych
pasażowalnych encefalopatii gąbczastych0 (1), w szczególności
jego art. 23,

(5)

Dnia 25 czerwca 2007 r. rozporządzenie (WE) nr
999/2001 zostało zmienione rozporządzeniem Komisji
(WE) nr 722/2007 (3). Tak zmienione rozporządzenie
(WE) nr 999/2001 wprowadziło wspólnotowy system
kategoryzacji państw według panującego w nich zagrożenia BSE, zgodnie z kategoryzacją Światowej Organizacji
Zdrowia Zwierząt. System ten obejmuje nie tylko wykaz
wszystkich państw przydzielonych do jednej z trzech
kategorii: znikome ryzyko BSE, kontrolowane ryzyko
BSE i nieokreślone ryzyko BSE, ale również wprowadza
zasady handlowe zależne od danej kategorii ryzyka.

(6)

Zasady przywozu dotyczące nowego systemu kategoryzacji odnosiły się do produktów mięsnych, zgodnie
z definicją w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (4),
która nie obejmowała przetworzonych jelit. Zgodnie
z warunkami stosowanymi przed dniem 1 lipca
2007 r. i w celu zapewnienia tego samego poziomu
ochrony konsumentów, przetworzone jelita powinny
zostać umieszczone w wykazie produktów objętych zasadami przywozu w odniesieniu do TSE w rozporządzeniu
(WE) nr 999/2001. Należy zatem odpowiednio zmienić
załącznik IX do tego rozporządzenia.

(7)

Warunki przywozu w odniesieniu do TSE nie dotyczą
państw trzecich o znikomym ryzyku BSE. Konieczne
jest wyjaśnienie warunków przywozu w przypadku przetworzonych jelit pochodzących z państwa lub regionu
o znikomym ryzyku BSE i przetwarzanych w państwie
trzecim o innym statusie ryzyka BSE. W celu zachowania
spójności nowe przepisy powinny przywrócić możliwość
handlu trójstronnego.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawia przepisy
dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych
pasażowalnych
encefalopatii
gąbczastych
(TSE)
u zwierząt. Stosuje się je do produkcji oraz wprowadzania na rynek żywych zwierząt oraz produktów
pochodzenia zwierzęcego.

(2)

Załącznik IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001
określa zasady przywozu do Wspólnoty żywych zwierząt, zarodków, komórek jajowych i produktów pochodzenia zwierzęcego. Usuwanie materiałów określonego
ryzyka z produktów przeznaczonych jako żywność
i pasza jest najważniejszym środkiem ochrony zdrowia
publicznego.

(3)

Artykuł 5 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 stanowi, że
status państw członkowskich, krajów trzecich i ich
regionów w odniesieniu do gąbczastej encefalopatii
bydła (BSE) ma być określony poprzez ich podział na
trzy kategorie: znikome ryzyko BSE, kontrolowane
ryzyko BSE i nieokreślone ryzyko BSE. Artykuł ten
stanowi także o dokonaniu ponownej oceny kategoryzacji wspólnotowej państw po ustaleniu przez Światową
Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) procedury klasyfikacji państw według kategorii.

(4)

Do czasu przyjęcia decyzji w sprawie statusu BSE państw
członkowskich i państw trzecich, rozporządzenie (WE)
nr 999/2001 wprowadza środki przejściowe, które
należy stosować w okresie do dnia 1 lipca 2007 r.
W ramach środków przejściowych dotyczących BSE
ograniczenia na przywóz do Wspólnoty z państw trzecich, w których istnieje ryzyko BSE, dotyczyły produktów

(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 727/2007 (Dz.U. L 165
z 27.6.2007, str. 8).

(2) Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 85. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem Rady (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122
z 16.5.2003, str. 36).
3
( ) Dz.U. L 164 z 26.6.2007, str. 7.
(4) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363
z 20.12.2006, str. 1).
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(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 999/2001.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha
Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Załącznik IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 jest poprawiony zgodnie z załącznikiem do niniejszego
rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 października 2007 r.
W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK
W rozdziale C załącznika IX rozporządzenia (WE) nr 999/2001 wprowadza się następujące zmiany:
a) sekcja A otrzymuje brzmienie:
„SEKCJA A
Produkty
Następujące produkty pochodzenia bydlęcego, owczego lub koziego wymienione poniżej, określone w rozporządzeniu
(WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (*), podlegają wymogom ustanowionym w sekcjach B, C lub D,
w zależności od kategorii ryzyka występowania BSE, do której zaklasyfikowane jest dane państwo pochodzenia:
— mięso świeże,
— mięso mielone i przetwory mięsne,
— produkty mięsne,
— przetworzone jelita,
— wytopiony tłuszcz zwierzęcy,
— skwarki oraz
— żelatyna.

___________
(*) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 22.”;
b) w sekcji C dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku jelit pochodzących pierwotnie z państwa lub regionu o znikomym ryzyku występowania BSE,
przywóz przetworzonych jelit odbywa się na podstawie świadectwa zdrowia zwierząt potwierdzającego, że:
a) dane państwo lub region sklasyfikowane jest zgodnie z art. 5 ust. 2 jako państwo lub region o kontrolowanym
ryzyku występowania BSE;
b) bydło, owce lub kozy, z których uzyskano produkty pochodzenia zwierzęcego, urodziły się, były w sposób
ciągły chowane i poddane ubojowi w państwie lub regionie o znikomym ryzyku występowania BSE oraz
zostały poddane badaniu przedubojowemu i poubojowemu;
c) jeśli jelita pochodzą z państwa lub regionu, w których wystąpiły rodzime przypadki BSE:
(i) zwierzęta urodziły się po terminie wejścia w życie zakazu karmienia przeżuwaczy mączką mięsno-kostną
i skwarkami uzyskanymi od przeżuwaczy; lub
(ii) produkty pochodzenia bydlęcego, owczego i koziego nie zawierają określonego materiału niebezpiecznego,
o którym mowa w załączniku V, ani nie zostały z niego uzyskane.”;
c) w sekcji D dodaje się pkt 5 w następującym brzmieniu:
„5. W przypadku jelit pochodzących pierwotnie z państwa lub regionu o znikomym ryzyku występowania BSE,
przywóz przetworzonych jelit odbywa się na podstawie świadectwa zdrowia zwierząt potwierdzającego, że:
a) dane państwo lub region sklasyfikowane jest zgodnie z art. 5 ust. 2 jako państwo lub region o nieokreślonym
ryzyku występowania BSE;
b) bydło, owce lub kozy, z których uzyskano produkty pochodzenia zwierzęcego, urodziły się, były w sposób
ciągły chowane i poddane ubojowi w państwie lub regionie o znikomym ryzyku występowania BSE oraz
zostały poddane badaniu przedubojowemu i poubojowemu;
c) jeśli jelita pochodzą z państwa lub regionu, w których wystąpiły rodzime przypadki BSE:
(i) zwierzęta urodziły się po terminie wejścia w życie zakazu karmienia przeżuwaczy mączką mięsno-kostną
i skwarkami uzyskanymi od przeżuwaczy; lub
(ii) produkty pochodzenia bydlęcego, owczego i koziego nie zawierają określonego materiału niebezpiecznego,
o którym mowa w załączniku V, ani nie zostały z niego uzyskane.”.
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