
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1156/2009 

z dnia 27 listopada 2009 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) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1266/2007 ( 2 ) usta
nowiono 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
mieszczenia 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, 
z zastrzeżeniem, że zwierzęta, ich nasienie, komórki 
jajowe i zarodki spełniają warunki określone w tym arty
kule. 

(3) Ponadto, jako środek przejściowy, art. 9a rozporządzenia 
(WE) nr 1266/2007 stanowi, że do dnia 31 grudnia 
2009 r. państwa członkowskie przeznaczenia mogą 
wymagać, aby przemieszczanie niektórych zwierząt obję
tych zwolnieniem przewidzianym w art. 8 ust. 1 wspom
nianego rozporządzenia było poddane obowiązkowi 
spełniania dodatkowych warunków, w oparciu o ocenę 

ryzyka uwzględniającą entomologiczne 
i epidemiologiczne warunki wprowadzania zwierząt. 

(4) W 2009 r. ogólna sytuacja dotycząca choroby niebie
skiego języka we Wspólnocie znacznie się polepszyła. 
Wirus ten jest jednak nadal obecny w niektórych 
częściach Wspólnoty. 

(5) Ponadto na skuteczność środków ustanowionych 
w rozporządzeniu (WE) nr 1266/2007 wpływa połą
czenie kilku czynników. Należą do nich m.in. gatunek 
wektor, warunki klimatyczne oraz rodzaj hodowli prze 
żuwaczy podatnych na zarażenie. 

(6) W związku z tym właściwe jest dalsze stosowanie środka 
przejściowego określonego w art. 9a rozporządzenia 
(WE) nr 1266/2007, przy uwzględnieniu faktu, że 
sytuacja dotycząca tej choroby jest niestabilna i wciąż 
się zmienia. Należy zatem odpowiednio zmienić rozpo
rządzenie (WE) nr 1266/2007. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W zdaniu wprowadzającym w art. 9a ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 1266/2007 datę „31 grudnia 2009 r.” zastępuje się 
datą „31 grudnia 2010 r.”. 

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 27 listopada 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Androulla VASSILIOU 

Członek Komisji
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