
DECYZJA KOMISJI

z dnia 13 grudnia 2007 r.

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

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6256)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/833/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), a w szczególności jej
art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2003/85/WE z dnia 29 września
2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania
pryszczycy, uchylającą dyrektywę 85/511/EWG oraz decyzje
89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniającą dyrektywę
92/46/EWG (3), w szczególności jej art. 60 ust. 2 oraz art. 62
ust. 1 i 3,

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 (4) w celu wzmocnienia środków zwalczania
przedsięwziętych przez to państwo członkowskie
w ramach dyrektywy 2003/85/WE.

(2) W decyzji 2007/554/WE ustanowiono zasady mające
zastosowanie do wysyłania z Wielkiej Brytanii
z obszarów wysokiego ryzyka, wymienionych
w załączniku I do tej decyzji oraz obszarów niskiego
ryzyka, wymienionych w załączniku II do tej decyzji
(„obszary objęte ograniczeniami”), 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 decyzji 2007/554/WE, zmienionej decyzją
2007/664/WE, Komisja ustanowiła zasady wysyłki
niektórych kategorii mięsa z niektórych obszarów
wymienionych w załączniku III do decyzji
2007/554/WE z późniejszymi zmianami, na których
nie odnotowano żadnych ognisk pryszczycy przez co
najmniej 90 dni przed ubojem i które spełniają pewne
określone warunki.

(4) W związku z pomyślnym rozwojem sytuacji dotyczącej
zdrowia zwierząt w Zjednoczonym Królestwie, a w
szczególności mając na uwadze pozytywne wyniki prze-
prowadzonego nadzoru, możliwe jest obecnie wyłączenie
niektórych obszarów Wielkiej Brytanii z zakresu decyzji
2007/554/WE i utrzymanie obszaru niskiego ryzyka
o promieniu 50 km wokół ognisk choroby składającego
się z jednostek administracyjnych wymienionych
w załączniku II do tej decyzji.

(5) Korzystny rozwój sytuacji dotyczącej zdrowia zwierząt
pozwala również na zniesienie pewnych wymogów certy-
fikacji w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego,
takich jak mięso, mleko i produkty uboczne pochodzenia
zwierzęcego, z uwagi na to, że produkty te nie są już
objęte ograniczeniami odnoszącymi się do obszarów
wskazanych w załączniku I i w związku z tym nie
cechują się już innym statusem zdrowotnym zwierząt.

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

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

(4) Dz.U. L 210 z 10.8.2007, str. 36. Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją 2007/796/WE (Dz.U. L 322 z 7.12.2007, str. 37).



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

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

1) Artykuł 17 otrzymuje brzmienie:

„Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2007 r.

Jednakże zakazy wysyłki określone w art. 2, 3, 4, 5, 7 i 8,
przepisy art. 9 i 11 odnoszące się do tych zakazów oraz
przepisy art. 14 przestają obowiązywać.”

2) Załączniki zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

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

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Następujące obszary Zjednoczonego Królestwa:

1 2 3

GRUPA ADNS Jednostka administracyjna

ZAŁĄCZNIK II

Następujące obszary Zjednoczonego Królestwa:

1 2 3

GRUPA ADNS Jednostka administracyjna

Anglia 41 Bracknell Forest Borough

66 Slough

76 Windsor i Maidenhead

77 Wokingham

138 Hrabstwo Buckinghamshire, okręgi:
South Buckinghamshire

148 Hrabstwo Hampshire, okręgi:
Hart
Rushmoor

163 Surrey (z wyjątkiem okręgu Tandridge)

168 Greater London Authority, gminy:
Hillingdon
Hounslow
Richmond upon Thames
Kingston upon Thames
Ealing
Harrow
Brent
Hammersmith i Fulham
Wandsworth
Merton
Sutton
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ZAŁĄCZNIK III

1 2 3 4 5 6 7 8

GRUPA ADNS Jednostka administracyjna B O/K WB DZH ZŁ

ADNS = Kod systemu zgłaszania chorób zwierzęcych (decyzja 2005/176/WE)

B = mięso pochodzące z bydła

O/K = mięso owiec i kóz

WB = mięso wieprzowe

DZH = mięso z dziczyzny hodowlanej podatnej na pryszczycę

ZŁ = mięso ze zwierząt łownych podatnych na pryszczycę”
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