
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 571/2008

z dnia 19 czerwca 2008 r.

zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady
w zakresie kryteriów zmian w rocznych programach monitorowania BSE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające
zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych
przenośnych gąbczastych encefalopatii (1), w szczególności jego
art. 23 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawia zasady
dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych
przenośnych gąbczastych encefalopatii (TSE) u zwierząt.
Stanowi ono, że każde z państw członkowskich przepro-
wadza coroczny program monitorowania TSE przy
zastosowaniu aktywnego i biernego nadzoru.

(2) Artykuł 6 ust. 1b rozporządzenia (WE) nr 999/2001
stanowi, że państwo członkowskie, które przedstawi
dowód swojej zdolności do poprawy sytuacji epidemio-
logicznej na swoim terytorium, może wystąpić
z wnioskiem o zmiany w rocznym programie monitoro-
wania.

(3) Grupa państw członkowskich, w których sytuacji epide-
miologicznej w odniesieniu do gąbczastej encefalopatii
bydła (BSE) odnotowano pozytywne tendencje, wyraziła

zainteresowanie dokonaniem zmian w rocznych
programów monitorowania BSE. W celu umożliwienia
tym państwom przedłożenia Komisji wniosku o zmiany
programów monitorowania BSE należy określić kryteria
obowiązujące przy wykazywaniu poprawy sytuacji epide-
miologicznej w odniesieniu do BSE.

(4) Przez kryteria rozumie się wskaźniki epidemiologiczne
służące wymiernej ocenie wieloletnich zmian w sytuacji
epidemiologicznej co do BSE w państwach członkow-
skich.

(5) Przez wzgląd na przejrzystość i spójność kryteria takie
należy określić w załączniku III do rozporządzenia (WE)
nr 999/2001.

(6) W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 999/2001
powinno zostać odpowiednio zmienione.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 zostaje
zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządze-
nia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego 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 19 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 357/2008 (Dz.U. L 111
z 23.4.2008, s. 3).



ZAŁĄCZNIK

W części I rozdziału A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7. Zmiany w rocznych programach monitorowania w odniesieniu do BSE (programy monitorowania
BSE), na podstawie art. 6 ust. 1b

7.1. Wnioski państw członkowskich

Przedkładane Komisji wnioski państw członkowskich o przeprowadzenie zmian w rocznych programach
monitorowania BSE zawierają przynajmniej, co następuje:

a) informacje dotyczące rocznego programu monitorowania BSE, obowiązującego w okresie ostatnich sześciu
lat na terytorium państwa członkowskiego, wraz ze szczegółową dokumentacją wykazującą spełnienie
kryteriów epidemiologicznych, jakie określa pkt 7.2;

b) informacje dotyczące systemu śledzenia pochodzenia i identyfikacji bydła, o którym mowa w art. 6 ust. 1b
akapit trzeci lit. b), obowiązującego w okresie ostatnich sześciu lat na terytorium państwa członkowskiego,
wraz ze szczegółowym opisem funkcjonowania skomputeryzowanej bazy danych wspomnianej w art. 5
rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (*);

c) informacje na temat zakazów dotyczących karmienia zwierząt, obowiązujących w okresie ostatnich sześciu
lat na terytorium państwa członkowskiego, wraz ze szczegółowym opisem wdrożenia całkowitego zakazu
paszowego dla zwierząt hodowlanych, o którym mowa w art. 6 ust. 1b akapit trzeci lit. c), i z planem
pobierania próbek, z podaniem liczby i kategorii wykrytych przypadków naruszenia, a także wyników
działań następczych;

d) szczegółowy opis proponowanego zmienionego rocznego programu monitorowania BSE zawierającego
obszar geograficzny, na którym ma on zostać wdrożony, oraz opisy podgrup bydła objętych programem
monitorowania BSE wraz z określonym zakresem wiekowym oraz rozmiarami badanych próbek;

e) wyniki wyczerpującej analizy ryzyka wykazującej, że zmieniony program monitorowania BSE zapewni
ochronę zdrowia człowieka i zwierząt. Analiza ryzyka obejmuje analizę potomstwa lub inne odpowiednie
badania wykazujące, że środki ograniczające ryzyko TSE, w tym zakazy paszowe wspomniane w art. 6 ust.
1b akapit trzeci lit. c), zostały skutecznie wdrożone.

7.2. Kryteria epidemiologiczne

Wnioski o zmiany w programach monitorowania BSE mogą być przyjęte wyłącznie w przypadkach, gdy
zainteresowane państwo członkowskie jest w stanie wykazać, że oprócz wymogów określonych w art. 6
ust. 1b akapit trzeci lit. a), b) i c) na jego terytorium spełnione zostały następujące kryteria epidemiologiczne:

a) w okresie przynajmniej sześciu kolejnych lat od daty wdrożenia wspólnotowego systemu testów na BSE,
o którym mowa w art. 6 ust. 1b akapit trzeci lit. b):

albo

(i) przeciętny spadek współczynnika zachorowalności na BSE odnotowywanego wśród populacji dorosłej
bydła (powyżej 24 miesiąca życia) przekraczał 20 %, a całkowita liczba sztuk bydła dotkniętych BSE po
wprowadzeniu wspólnotowego całkowitego zakazu paszowego dla zwierząt hodowlanych, o którym
mowa w art. 6 ust. 1b akapit trzeci lit. c), nie przekraczała 5 % całkowitej liczby potwierdzonych
przypadków BSE;
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albo

(ii) roczny współczynnik zachorowalności na BSE wśród populacji dorosłej bydła (powyżej 24 miesiąca
życia) utrzymywał się stale poniżej poziomu jednego przypadku na 100 000;

albo

(iii) w odniesieniu do państw członkowskich o łącznej populacji dorosłej bydła (powyżej 24 miesiąca życia)
wynoszącej poniżej 1 mln zwierząt, całkowita liczba potwierdzonych przypadków BSE utrzymywała się
poniżej 5 sztuk;

b) po upływie sześcioletniego okresu, o którym mowa w lit. a), nie ma dowodów pogorszenia sytuacji
epidemiologicznej w odniesieniu do BSE.

___________
(*) Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1.”.
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