
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 384/2008

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia zwierząt
ciężarnych z zakazu opuszczania, wprowadzonego dyrektywą Rady 2000/75/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada
2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli
i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej
art. 9 ust. 1 lit. c), art. 11 i 12 oraz art. 19 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007 (2) usta-
nawia zasady dotyczące kontroli, monitorowania,
nadzoru i ograniczeń przemieszczeń zwierząt,
w związku z chorobą niebieskiego języka, wewnątrz
i ze stref zamkniętych. Rozporządzenie ustanawia także
warunki zwolnienia z zakazu opuszczania, mającego
zastosowanie do przemieszczeń zwierząt podatnych na
zarażenie, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków,
wprowadzonego dyrektywą 2000/75/WE.

(2) W świetle uzyskanych ostatnio nowych informacji
naukowych w zakresie patogenezy wirusa choroby
niebieskiego języka, dotyczących możliwego przenikania
wirusa przez łożysko, należy podjąć pewne środki
ostrożności w celu zapobieżenia możliwemu rozprze-
strzenianiu choroby przez zwierzęta ciężarne albo
niektóre nowo narodzone zwierzęta.

(3) Uważa się, że zwierzęta, które zostały uodpornione przed
sztuczną inseminacją lub kryciem w wyniku zaszcze-
pienia szczepionką nieaktywną lub w wyniku naturalnej
odporności albo zostały na czas określony poddane
ochronie przed atakiem nosicieli i zostały poddane
pewnym testom laboratoryjnym, które wykazały wynik
negatywny, nie stanowią znacznego ryzyka, jeżeli chodzi
o chorobę niebieskiego języka. Dlatego zwolnienie
z zakazu opuszczenia powinno być możliwe tylko
w odniesieniu do takich zabezpieczonych zwierząt
ciężarnych.

(4) W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 1266/2007
powinno zostać odpowiednio zmienione. Przepisy niniej-

szego rozporządzenia powinny jednak zostać wkrótce
poddane przeglądowi, uwzględniając nowe dostępne
informacje naukowe.

(5) Jeżeli zwolnienia z zakazu opuszczania, mające zastoso-
wanie do przemieszczeń ze stref zamkniętych zwierząt
z gatunków podatnych na zarażenie, dotyczą takich
zwierząt przeznaczonych na handel wewnątrzwspólno-
towy lub na wywóz do kraju trzeciego, świadectwa
zdrowia przewidziane w dyrektywie Rady
64/432/EWG (3), dyrektywie Rady 91/68/EWG (4), dyrek-
tywie Rady 92/65/EWG (5) oraz świadectwa, o których
mowa w decyzji Komisji 93/444/EWG (6) powinny
zawierać odesłanie do rozporządzenia (WE) nr
1266/2007. W celu bardziej precyzyjnego określenia
warunków zdrowotnych, przy zachowaniu których zwie-
rzęta ciężarne zwolnione są z zakazu opuszczania,
stosowne jest uzupełnienie wszystkich świadectw
zdrowia o dodatkowe wyrażenia.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś-
ciowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007
w sekcji A wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Zwierzęta były trzymane do momentu wysłania w okresie
sezonowo wolnym od nosicieli, określonym zgodnie
z załącznikiem V, w strefie sezonowo wolnej od choroby
niebieskiego języka przez okres co najmniej 60 dni przed
datą przemieszczenia i zostały poddane testowi na obecność
czynnika zgodnie z podręcznikiem badań diagnostycznych
i szczepionek dla zwierząt lądowych Światowej Organizacji
Zdrowia Zwierząt (OIE) (*) (»Podręcznik OIE dotyczący zwie-
rząt lądowych«), wykazując wynik negatywny, przy czym
test ten został przeprowadzony nie wcześniej niż siedem
dni przed datą przemieszczenia.

___________
(*) http://www.oie.int/eng/normes/en_mcode.htm?e1d10”;
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(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 74. Dyrektywa ostatnio zmieniona
decyzją Komisji 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26).

(2) Dz.U. L 283 z 27.10.2007, s. 37. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 289/2008 (Dz.U. L 89 z 1.4.2008, s. 3).

(3) Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona
decyzją 2007/729/WE.

(4) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, s. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 352).

(5) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54. Dyrektywa ostatnio zmieniona
decyzją Komisji 2007/265/WE (Dz.U. L 114 z 1.5.2007, s. 17).

(6) Dz.U. L 208 z 19.8.1993, s. 34.



2) dodaje się ustępy w brzmieniu:

„W przypadku zwierząt ciężarnych co najmniej jeden
z warunków określonych w pkt 5 lit. b), 5 lit. c), 5 lit. d),
pkt 6 i 7 musi być spełniony przed inseminacją lub kryciem
albo musi być spełniony warunek określony w pkt 3, zaś
test ma być przeprowadzony nie wcześniej niż siedem dni
przed datą przemieszczenia.

Jeżeli zwierzęta przeznaczone są na handel wewnątrzwspól-
notowy lub wywóz do kraju trzeciego, do odpowiednich
świadectw zdrowia przewidzianych w dyrektywach
64/432/EWG, 91/68/EWG i 92/65/EWG lub świadectw,
o których mowa w decyzji 93/444/EWG, dodaje się jedno
z następujących wyrażeń w brzmieniu:

»Zwierzę/zwierzęta nie jest (nie są) ciężarne«, albo

»Zwierzę/zwierzęta mogą (może) być ciężarne i spełnia(-ją)
warunek(-ki) . . . . (określone w pkt 5 lit. b), 5 lit. c), 5 lit. d),
pkt 6 i 7 przed inseminacją lub kryciem, albo określone w pkt 3;
wskazać jako odpowiedni)«.”.

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 kwietnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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