
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1396 

z dnia 26 lipca 2017 r. 

zmieniająca załącznik do decyzji 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Polski i niektórych 
regionów Zjednoczonego Królestwa 

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5140) 

(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 nieustalone 
ryzyko występowania BSE. 

(2)  Art. 5 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 999/2001 stanowi, że jeśli Światowa Organizacja Zdrowia 
Zwierząt (OIE) umieściła państwo ubiegające się o członkostwo w jednej z trzech kategorii statusu BSE, można 
podjąć decyzję o ponownej ocenie kwalifikacji unijnej. 

(3)  W załączniku do decyzji Komisji 2007/453/WE (2) podano status BSE państw lub regionów zgodnie z ryzykiem 
występowania w nich BSE. Polska i Zjednoczone Królestwo są obecnie wymienione w jego części B jako państwa 
lub regiony o kontrolowanym ryzyku wystąpienia BSE. 

(4)  Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) odgrywa czołową rolę w kategoryzacji państw członkowskich OIE 
i stref według ryzyka wystąpienia BSE, zgodnie z postanowieniami swojego Kodeksu zdrowia zwierząt 
lądowych (3). 

(5)  W dniu 23 maja 2017 r. Światowe Zgromadzenie Delegatów OIE przyjęło rezolucję nr 26 dotyczącą uznawania 
statusu państw członkowskich w odniesieniu do ryzyka występowania gąbczastej encefalopatii bydła (4), która 
miała wejść w życie 26 maja 2017 r. W rezolucji tej uznano Polskę, a także dwa regiony w Zjednoczonym 
Królestwie, tj. Irlandię Północną i Szkocję, za państwa lub regiony o nieznacznym ryzyku występowania BSE. 

(6)  Wykaz państw lub regionów w załączniku do decyzji 2007/453/WE powinien zatem zostać zmieniony, tak aby 
Polska oraz Irlandia Północna i Szkocja były wymienione w pkt A jako państwa lub regiony o nieznacznym 
ryzyku BSE. 

(7)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2007/453/WE. 

(8)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności 
i Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Załącznik do decyzji 2007/453/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. 

28.7.2017 L 197/9 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(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/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/ 
(4) http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2017/A26_RESO_2017_BSE.pdf 

http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2017/A26_RESO_2017_BSE.pdf


Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Członek Komisji  
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ZAŁĄCZNIK 

Załącznik do decyzji 2007/453/WE otrzymuje brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ PAŃSTW LUB REGIONÓW  

A. Państwa lub regiony o nieznacznym ryzyku BSE 

Państwa członkowskie 

—  Belgia 

—  Bułgaria 

—  Republika Czeska 

—  Dania 

—  Niemcy 

—  Estonia 

—  Chorwacja 

—  Włochy 

—  Cypr 

—  Łotwa 

—  Litwa 

—  Luksemburg 

—  Węgry 

—  Malta 

—  Niderlandy 

—  Austria 

—  Polska 

—  Portugalia 

—  Rumunia 

—  Słowenia 

—  Słowacja 

—  Hiszpania 

—  Finlandia 

—  Szwecja 

Regiony państw członkowskich 

—  Irlandia Północna 

—  Szkocja 

Państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 

—  Islandia 

—  Liechtenstein 

—  Norwegia 

—  Szwajcaria 
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Państwa trzecie 

—  Argentyna 

—  Australia 

—  Brazylia 

—  Chile 

—  Kolumbia 

—  Kostaryka 

—  Indie 

—  Izrael 

—  Japonia 

—  Namibia 

—  Nowa Zelandia 

—  Panama 

—  Paragwaj 

—  Peru 

—  Singapur 

—  Stany Zjednoczone 

—  Urugwaj  

B. Państwa lub regiony o kontrolowanym ryzyku BSE 

Państwa członkowskie 

—  Irlandia 

—  Grecja 

—  Francja 

—  Zjednoczone Królestwo z wyjątkiem Irlandii Północnej i Szkocji 

Państwa trzecie 

—  Kanada 

—  Meksyk 

—  Nikaragua 

—  Korea Południowa 

—  Tajwan  

C. Państwa lub regiony o nieokreślonym ryzyku BSE 

—  Państwa lub regiony niewymienione w pkt A ani B”.   
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