
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/600 

z dnia 15 kwietnia 2016 r. 

zmieniająca decyzję 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Rumunii 

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 2186) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające 
zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (1), 
w szczególności jego art. 5 ust. 2 akapit trzeci, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 stanowi, że państwa członkowskie, państwa trzecie lub ich regiony („państwa 
lub regiony”) kwalifikuje się zgodnie z ich statusem gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) do jednej z trzech 
kategorii: nieznaczne ryzyko występowania BSE, kontrolowane ryzyko występowania BSE oraz nieokreślone 
ryzyko występowania BSE. 

(2)  W załączniku do decyzji Komisji 2007/453/WE (2) wymienia się państwa lub regiony według ich statusu BSE. 

(3)  Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) odgrywa czołową rolę w kategoryzacji państw lub regionów 
zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE. 

(4)  W maju 2014 r. zgromadzenie ogólne OIE postanowiło nadać Rumunii status „nieznacznego ryzyka 
występowania BSE” w rezolucji nr 18 – Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of 
Member Countries (3). W dniu 27 czerwca 2014 r. komisja naukowa OIE ds. chorób zwierząt zawiesiła tenże 
status nieznacznego ryzyka występowania BSE ze względu na zgłoszenie przez Rumunię w dniu 20 czerwca 
2014 r. przypadku atypowego BSE. 

(5)  W maju 2015 r. zgromadzenie ogólne OIE zmieniło rozdział dotyczący BSE w Kodeksie zdrowia zwierząt 
lądowych OIE („kodeks”), dodając następujące zdanie w art. 11.4.1 kodeksu: „Do celów urzędowego określenia 
statusu ryzyka występowania BSE nie bierze się pod uwagę atypowego BSE, ponieważ uważa się, że występuje ono 
samoistnie we wszystkich populacjach bydła z bardzo niską częstotliwością” (4). 

(6)  Zważywszy, że status nieznacznego ryzyka występowania BSE w Rumunii został zawieszony ze względu na 
wykrycie przypadku atypowego BSE, a w nowej wersji Kodeksu nie bierze się pod uwagę atypowego BSE do 
celów urzędowego określenia statusu ryzyka występowania BSE, komisja naukowa OIE ds. chorób zwierząt 
postanowiła, ze skutkiem od dnia 8 grudnia 2015 r., przywrócić Rumunii status nieznacznego ryzyka 
występowania BSE. 

(7)  W celu uwzględnienia tej decyzji należy zmienić wykaz państw w załączniku do decyzji 2007/453/WE. 

(8)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2007/453/WE. 

(9)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i 
Pasz, 
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(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1. 
(2) Decyzja Komisji 2007/453/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiająca status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich 

regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE (Dz.U. L 172 z 30.6.2007, s. 84). 
(3) http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2014_A_RESO-18_BSE.pdf 
(4) http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2014_A_RESO-18_BSE.pdf
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm


PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku do decyzji 2007/453/WE wprowadza się następujące zmiany:  

1) w części „A. Państwa lub regiony o nieznacznym ryzyku BSE” dodaje się pozycję „— Rumunia” po pozycji 
„— Portugalia” i przed pozycją „— Słowenia”;  

2) w części „B. Państwa lub regiony o kontrolowanym ryzyku BSE” skreśla się pozycję „— Rumunia”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 15 kwietnia 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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