
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1304/2008

z dnia 19 grudnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia
niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania

przewidzianego w dyrektywie 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.

(2) Artykuł 8 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi, że prze
mieszczanie zwierząt, ich nasienia, komórek jajowych
i zarodków z gospodarstwa, centrum uzyskiwania
nasienia lub centrum składowania nasienia położonego
w strefie zamkniętej do innego gospodarstwa lub
centrum uzyskiwania nasienia lub centrum składowania
nasienia będą zwolnione z zakazu opuszczania strefy
przewidzianego w dyrektywie 2000/75/WE pod warun
kiem że zwierzęta, ich nasienie, komórki jajowe i zarodki
spełniają warunki przewidziane w tym artykule.

(3) Doświadczenie pokazało, że w szeregu państw człon
kowskich skuteczność środków ustanowionych
w rozporządzeniu (WE) nr 1266/2007 w celu zagwaran
towania ochrony zwierząt przed atakiem nosicieli może
zostać osłabiona przez kombinację czynników. Czynniki
te obejmują: gatunek nosiciela, warunki klimatyczne oraz
rodzaj chowu przeżuwaczy podatnych na zarażenie.

(4) W związku z powyższym art. 9a rozporządzenia (WE) nr
1266/2007 ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE)
nr 394/2008 (3) stanowi, że do dnia 31 grudnia 2008 r.

państwa członkowskie przeznaczenia mogą wymagać,
aby przemieszczanie zwierząt objętych zwolnieniem
przewidzianym w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
1266/2007 były poddane obowiązkowi przestrzegania
dodatkowych warunków, w oparciu o ocenę ryzyka
uwzględniającą entomologiczne i epidemiologiczne
warunki wprowadzania zwierząt.

(5) W okresie następującym po przyjęciu tego przejściowego
środka doświadczenie pokazało, że w wielu państwach
członkowskich stosowanie środków mających zapewnić
ochronę zwierząt przed atakiem nosicieli nie jest
skuteczne. Ponadto Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności stwierdził w swojej opinii z dnia 19 czerwca
2008 r. (4) dotyczącej choroby niebieskiego języka, że
żadne protokoły leczenia nie zostały formalnie zatwier
dzone we Wspólnocie w celu skutecznej ochrony zwie
rząt przed atakiem owadów z gatunku Culicoides.

(6) Ze względu na te okoliczności oraz w oczekiwaniu na
dalsze wyniki oceny naukowej należy przedłużyć okres
stosowania środka przejściowego ustanowionego
w art. 9a rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1266/2007.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W pierwszym zdaniu art. 9a ust. 1 akapitu trzeciego rozporzą
dzenia (WE) nr 1266/2007 datę „31 grudnia 2008 r.” zastępuje
się datą „31 grudnia 2009 r.”.

PLL 344/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2008

(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 74.
(2) Dz.U. L 283 z 27.10.2007, s. 37.
(3) Dz.U. L 117 z 1.5.2008, s. 22.

(4) Opinia Panelu Naukowego ds. Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt na
wniosek Komisji Europejskiej (DG SANCO) w sprawie choroby
niebieskiego języka. Dziennik EFSA (2008) 735, s. 1–69.



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 19 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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