
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 648/2011 

z dnia 4 lipca 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do okresu stosowania przepisów 
przejściowych dotyczących warunków zwolnienia niektórych zwierząt z zakazu opuszczania 

przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 z dnia 
26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonaw
czych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE 
w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru 
i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należą
cych do gatunków podatnych na zarażenie chorobą 
niebieskiego języka ( 2 ) ustanowiono przepisy dotyczące 
kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń prze
mieszczeń tych zwierząt, w związku z chorobą niebie
skiego języka, w obrębie stref zamkniętych i poza ich 
granice. 

(2) W art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1266/2007 ustano
wiono warunki zwolnienia z zakazu opuszczania przewi
dzianego w dyrektywie 2000/75/WE. Zgodnie z art. 8 
ust. 1 tego rozporządzenia przemieszczenia 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 zamkniętej pod warunkiem spełnienia 
warunków określonych w załączniku III do tego rozpo
rządzenia lub wszelkich innych stosownych warunków 
gwarantujących zdrowie zwierząt na podstawie pozytyw
nych wyników oceny ryzyka związanego ze stosowaniem 
środków przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa 
choroby niebieskiego języka i do ochrony zwierząt 
przed atakiem nosicieli, wymaganych przez właściwy 
organ w miejscu pochodzenia i zatwierdzonych przez 
właściwy organ w miejscu przeznaczenia, przed prze
mieszczeniem zwierząt. 

(3) Artykuł 9a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1266/2007 
stanowi, że, jako środek przejściowy, w drodze odstęp
stwa od warunków określonych w załączniku III do tego 
rozporządzenia państwa członkowskie przeznaczenia 

mogą wymagać, aby przemieszczanie niektórych zwierząt 
objętych zwolnieniem przewidzianym w art. 8 ust. 1 
wspomnianego rozporządzenia było poddane obowiąz
kowi spełniania dodatkowych warunków, w oparciu 
o ocenę ryzyka uwzględniającą entomologiczne 
i epidemiologiczne warunki wprowadzania zwierząt. 
Zgodnie z tymi warunkami dodatkowymi wiek zwierząt 
nie może przekraczać 90 dni, zwierzęta muszą być od 
urodzenia trzymane w warunkach zamkniętych, zapew
niających ochronę przed nosicielami, oraz poddane 
niektórym badaniom, o których mowa w załączniku III 
do tego rozporządzenia. 

(4) Rozporządzeniem (WE) nr 1266/2007, zmienionym 
rozporządzeniem (UE) nr 1142/2010 ( 3 ), przedłużono 
okres stosowania środków przejściowych, o których 
mowa w art. 9(a) rozporządzenia (WE) nr 1266/2007, 
o kolejne sześć miesięcy, tj. do dnia 30 czerwca 2011 r. 
W okresie gdy przyjmowano rozporządzenie (UE) nr 
1142/2010, przewidywano, że nowe reguły w zakresie 
kryteriów dotyczących zakładów odpornych na wektory 
zostaną zamieszczone w załączniku III do rozporzą
dzenia (WE) nr 1266/2007, a co za tym idzie, nie będzie 
potrzeby dalszego stosowania takich środków przejścio
wych. Na razie jednak nie wprowadzono takich plano
wanych zmian w załączniku III do tego rozporządzenia. 

(5) W związku z powyższym należy przedłużyć okres stoso
wania środków przejściowych, o których mowa w art. 9a 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1266/2007 o kolejny rok, 
do czasu przyjęcia zmian w załączniku III do rozporzą
dzenia (WE) nr 1266/2007 w zakresie zakładów odpor
nych na wektory. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (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 „30 czerwca 2011 r.” zastępuje się 
datą „30 czerwca 2012 r.”.
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( 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 322 z 8.12.2010, s. 20.



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 4 lipca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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