
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/736 

z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

zmieniające załącznik VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 
w odniesieniu do zatwierdzenia słoweńskiego krajowego programu kontroli trzęsawki klasycznej 

(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 załącznik VIII rozdział A sekcja A pkt 3.1 lit. b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 ustanowiono przepisy dotyczące zapobiegania pasażowalnym encefalo
patiom gąbczastym (TSE) oraz ich kontroli i zwalczania u bydła, owiec i kóz. Rozporządzenie to ma 
zastosowanie do produkcji oraz wprowadzania do obrotu żywych zwierząt i produktów pochodzenia 
zwierzęcego, a w pewnych określonych przypadkach – do ich wywozu. 

(2)  Art. 15 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 stanowi, że wprowadzanie na rynek bądź, w razie potrzeby, wywóz 
bydła, owiec lub kóz oraz ich nasienia, zarodków i komórek jajowych podlega wymogom ustalonym 
w załączniku VIII do tego rozporządzenia. Rozdział A sekcja A pkt 3.1 lit. a) tego załącznika stanowi, że 
państwo członkowskie, które posiada krajowy program kontroli trzęsawki klasycznej („program krajowy”) może 
przedstawić swój program krajowy Komisji do zatwierdzenia. Pkt 3.1 lit. b) tej sekcji stanowi, że Komisja może 
zatwierdzić ten program krajowy, jeżeli spełnia on kryteria ustanowione w pkt 3.1 lit. a) tej sekcji. Pkt 3.2 tej 
części zawiera wykaz państw członkowskich, których krajowe programy zostały zatwierdzone. 

(3)  W dniu 13 września 2016 r. Słowenia przedłożyła Komisji wniosek o zatwierdzenie swojego programu 
krajowego. W dniu 8 stycznia 2017 r., w następstwie wniosków o przedstawienie dalszych informacji, Słowenia 
przedłożyła zmieniony program krajowy, udzielając wyjaśnień i dodatkowych informacji na temat niektórych 
jego aspektów. Zmieniony program krajowy powinien zostać zatwierdzony, ponieważ jest on zgodny 
z kryteriami określonymi w rozdziale A sekcja A pkt 3.1 lit. a) załącznika VIII do rozporządzenia (WE) 
nr 999/2001. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozdział A sekcja A pkt 3.2 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) 
nr 999/2001, aby dodać Słowenię do wykazu państw członkowskich posiadających zatwierdzone programy 
krajowe. 

(5)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, 
Żywności i Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 rozdział A sekcja A pkt 3.2 otrzymuje brzmienie: 

„3.2.  zatwierdza się niniejszym krajowe programy kontroli trzęsawki klasycznej w następujących państwach 
członkowskich: 

—  Dania, 

—  Słowenia.”. 
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(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1. 



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 26 kwietnia 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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